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
06.10.2020 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 -neprítomný
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. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
5. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.5/2020
6. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce
7. Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.3/2020
8. Návrh novej webstránky obce
9. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
10. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity OcÚ, podnety a pripomienky občanov
11. 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 Lenku Andrejcovú, Tomáša Štofu,
za overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboslava Čižmára a Ing. Moniku Demkovú.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 40/2020
zo dňa 06.10.2020
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 06.10.2020.
HLASOVANIE:

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

 Bod č.3
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.

3. str.

 Bod č.4
Uznesením č. 6/2020 zo dňa 5.5.2020 poverilo OZ starostku obce podpísaním zmluvy o NFP
k projektu „Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“ s kódom výzvy IROP-PO4-SV421-2017-19.
Po konzultáciách so spol. MEDIINVEST Consulting,s. r .o. a spol. VVS, a. s. bola zmluva
v septembri 2020 podpísaná a zverejnená. Keďže medzičasom došlo k zmenám prvotnej
žiadosti

projektu

zásahom spol.

VVS,

a.s.-

vybudovaním

úseku

854

m,

je

následne povinnosťou obce požiadať o zmenu. Príprava žiadosti nebude náročná, ak bude
postačovať dokumentácia, ktorú sme počas roka priebežne na dožiadanie zasielali. Ak však
pripravené podklady nebudú postačujúce, budú potrebné ďalšie doplnenia a konzultácie, bude
to nielen časovo, ale aj finančne náročnejšie. Činnosti a výdavky sa viažu na schvaľovací proces
VÚC a ich možné požiadavky. Našou prioritou bude, aby do žiadosti o zmenu bola
implementovaná ďalšia vetva, aby sa neznížil merateľný ukazovateľ, t.j. aby sa neznížil počet
pripojených občanov.

4. str.
 Bod č.5
Ekonómka obce vypracovala a poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatrením č.5/2020.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali

U z n e s e n i e číslo 41/2020
zo dňa 06.10.2020

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.5/2020.

HLASOVANIE:

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

5.str.
 Bod č.6
Po konzultáciách so spol. MEDIINVEST Consulting, s. r .o., ktorá je poverená menežovaním
projektu „Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“ s kódom výzvy IROP-PO4-SV421-2017-19
boli v žiadosti o NFP vyčíslené oprávnené mzdové výdavky na nasledujúce obdobie:
Projektový manažér 6 528 €
Finančný manažér 5 440 €
Manažér pre verejné obstarávanie 2 393,60 €
Z dôvodu bezpečnosti občanov by bolo potrebné, po zrealizovaní revitalizácie obecnej
studničky, uskutočniť montáž zábradlia. Výdavky na materiál a prácu by boli vo výške 800 €.

Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 42/2020
zo dňa 06.10.2020

OZ schvaľuje:
a) Použitie peňažných fondov vo výške 14 361,60 € na financovanie projektu Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa.
b) Použitie peňažných fondov vo výške 800 € na financovanie montáže zábradlia
k schodisku obecnej studne

HLASOVANIE:

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

6.str.
 Bod č.7
Ekonómka ZŠ vypracovala a poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu ZŠ Jovsa
rozpočtovým opatrením č.3/2020.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 43/2020
zo dňa 06.10.2020

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.3/2020.
HLASOVANIE:

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

7.str.
 Bod č.8
Firma Webex. digital s.r.o. nás mailom informovala o stave prác na príprave novej
webstránky obce, ktorú pripravili podľa dodaných podkladov a informácií. Všetky
funkcie, podstrany a redakčný systém sú nastavené. Starostka obce tento link na
pripomienkovanie webstránky zaslala poslancom OZ. Webová stránka bude odovzdaná
v stave, v ktorom budeme vedieť, po zaškolení, do nej obsahovo zasahovať. Starostka
obce požiadala poslancov OZ o predloženie pripomienok, ktoré budú odoslané
spoločnosti.
Ing. Monika Demková predniesla požiadavku zmeniť fotku v pozadí. Pán poslanec
Marcel Čižmár mailom pripomienkoval novú stránku obce. Všetky pripomienky budú
zakomponované a následne zaslané spoločnosti Webex. digital s.r.o.

8.str.


Bod č. 9

Podrobnosti o ustanovení, zložení a organizačnom zabezpečení rád škôl sú definované
v osobitnom predpise, ktorým je vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z.
Počet členov Rady školy pri Základnej škole v Jovse je 11 v zložení:
-

dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov
jeden volený zástupca nepedagogických zamestnancov
štyria volení zástupcovia rodičov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Počet členov Rady školy pri Materskej škole v Jovse je 5 v zložení:
-

jeden zástupca pedagogických zamestnancov,
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
dvaja zástupcovia rodičov žiakov školy,
jeden zástupca zriaďovateľa, ktorého deleguje zriaďovateľ

Starostka obce predložila návrh zriaďovateľa nasledovne:
a) Do Rady školy pri MŠ v Jovse deleguje nasledovného zástupcu zriaďovateľa, Mgr.
Michaelu Podhorovú
b) Do Rady školy pri ZŠ v Jovse deleguje nasledovných zástupcov zriaďovateľa: Tomáša
Štofu, Ing. Moniku Demkovú, Mgr. Miriam Roguľovú, Mgr. Gabrielu Matuškovú
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 45/2020
zo dňa 06.10.2020
OZ schvaľuje:
Návrh zriaďovateľa a deleguje
a) Do Rady školy pri MŠ v Jovse nasledovného zástupcu zriaďovateľa, Mgr. Michaelu
Podhorovú
b) Do Rady školy pri ZŠ v Jovse nasledovných zástupcov zriaďovateľa, Tomáša Štofu,
Ing. Moniku Demkovú, Mgr. Miriam Roguľovú, Mgr. Gabrielu Matuškovú
HLASOVANIE:

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

9.str.

HLASOVANIE:

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

10.str.

 Bod č. 10
Na základe zákona č. 460/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je
obec povinná, podľa § 81 ods. 7 písm. b), zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného
zberu, okrem iného, aj biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). V súčasnosti
sa BRKO od občanov nezbiera, pretože naša obec si uplatnila výnimku, preukázaním toho, že
najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, ktorá platí do 31.12.2020.
Podľa avizovanej novely zákona budú obce, od 1.1.2021, povinné zabezpečiť zber
kuchynského odpadu, bez výnimky. Keďže mestá a obce, pod tlakom aktuálneho obdobia,
nedokážu zabezpečiť, za tak krátky čas, plnenie tejto zákonnej povinnosti, ZMOS trvá na tom,
aby povinnosť triedenia kuchynského odpadu pre domácnosti bola v zákone stanovená pre
všetky samosprávy s účinnosťou až od 1.1.2022. Ohľadom tejto problematiky sa starostka obce
zúčastní pracovného stretnutia so zástupcami spol. Fúra, s. r. o.
Obci bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie uskutočnením prác a výkonov medzi
oprávneným, Mgr. Alexandrou Urban a povinným, Obcou Jovsa. Uvedenou problematikou sa
zaoberá právny zástupca obce, ktorý vo veci konal podaním návrhu povinného na zastavenie
exekúcie. Návrh bol predložený poslancom OZ k nahliadnutiu.
Na Obecný úrad v Jovse bola listom doručená žiadosť občanov, s ktorou starostka obce
oboznámila poslancov OZ, ktorý poslanci OZ berú na vedomie.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že vyhodnocujúca fáza k žiadosti o NFP projektu ,,
Detské ihrisko Jovsa - priestor k aktívnemu využívaniu voľného času“ by mala byť, podľa
informácií z MAS Zemplín pod Vihorlatom, ukončená do konca kalendárneho roka.
Vzhľadom na výpadok podielových daní v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID19 v našej obci vo výške 15 366 €, je možné požiadať MF SR o návratnú finančnú výpomoc
v tejto výške. Pôžička je bezúročná a splatná v štyroch ročných splátkach od roku 2024 -2027.
Poslanci sa s danou možnosťou finančnej pomoci oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 44/2020
zo dňa 06.10.2020
OZ schvaľuje:
Návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 vo výške 15 366 €
HLASOVANIE:

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

11.str.
HKO vypracoval stanovisko k návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 46/2020
zo dňa 06.10.2020

OZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Jovsa k návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
HLASOVANIE:

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

12.str.
V rámci MAS v Programe rozvoja vidieka bola zverejnená výzva MAS_102/7.2/2
Podopatrenie 7.2. Miestny rozvoj vedený komunitou. Cieľom výzvy je zlepšenie vzhľadu obcí
prostredníctvom úpravy revitalizácie verejných priestranstiev a zvýšenie energetickej
efektívnosti verejných budov cez vyššiu mieru využívania obnoviteľných zdrojov energie. Pre
obec je možnosť poskytnutia príspevku z MAS vo výške 15 000 €. Výdavky na prípravu
žiadosti o NFP a realizácia procesu verejného obstarávania by boli vo výške 1800 €, príprava
projektovej dokumentácie vo výške 1000 €.
Poslanci následne prijali uznesenie
U z n e s e n i e číslo 47/2020
zo dňa 06.10.2020

OZ schvaľuje:
a) Zapojenie sa do výzvy MAS_102/7.2/2 Podopatrenie 7.2 Miestny rozvoj vedený
komunitou s cieľom zlepšenia vzhľadu obcí prostredníctvom úpravy revitalizácie
verejných priestranstiev.
b) Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2020 navýšením kapitálových výdavkov
na položke Prípravná a projektová dokumentácia v rámci projektu MAS revitalizácie
verejných priestranstiev vo výške 2 800 € s krytím z prostriedkov z rezervného fondu.
c) Použitie peňažných fondov vo výške 2 800 € na financovanie projektu výzvy MAS
HLASOVANIE:

a) Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa,
Miroslav Červeňák.
Proti:0
Zdržali sa:0
b) Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa,
Miroslav Červeňák.
Proti:0
Zdržali sa:0
c) Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa,
Miroslav Červeňák.
Proti:0
Zdržali sa:0

13.str.

ZREALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY
- Účasť starostky obce na športovom dni ZTP v Porube pod Vihorlatom.
- Osadenie obrubníkov pred bránu MŠ, návoz štrku.
- Zorganizovanie pracovného stretnutia zamestnancov obecných úradov okolitých obcí
a zamestnancov Štatistického úradu v Košiciach ohľadom sčítania domov a bytov.
- Príprava Dodatku č.1 k zmluve s Gréckokatolíckou eparchiou Košice na dlhodobý nájom
a nájomného vzťahu, ktorý umožní obci realizovať rekonštrukčné práce na budove materskej
školy.
- Účasť starostky obce na rodičovskom združení v materskej škole s voľbou členov rady
školy.
- Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Účasť starostky obce na pracovnom rokovaní socio-ekonomických partnerov k návrhu
strategických operácií pre Integrovanú územnú stratégiu KSK s predstavením štatútu Rady
partnerstva KSK.
- Účasť pracovníčky obce na seminári- Zákon č. 398/2019 Z.z. ktorým sa dopĺňa a mení zákon
č.121/2010 Z .z. o pohrebníctve.
- Inštalácia poistiek ku komponentom svetelnej vianočnej výzdoby.
- Podanie žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia na výstavbu vodovodu.
- Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parcele C-KN č.958/2 v k.ú Jovsa.
- Konzultácia s investičným riaditeľom VVS,a.s. Ing. R. Heželym ohľadom finančnej
výpomoci.
- Rekonštrukcia chodníka pred budovou základnej školy.
- Príprava žiadosti - dohody s UPSV a R v Michalovciach podľa § 12 ods.3. písm. b) bod 5 a 6
zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na obdobie od 1.10.2020 do 30.09.2021.
- Pracovné stretnutie starostky obce s projektantom spol. VODALES,s.r.o., s vedúcim LS
Jovsa a riaditeľom Vojenských lesov v Kamenici nad Cirochou, spojené s obhliadkou,
ohľadom protipovodňových opatrení riešených Vodnou radou okresov Michalovce
a Sobrance.
- Momentálne prebieha rekonštrukcia sokľa na budove MŠ.

14.str.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
- Ustanovujúce zasadnutie rady školy.
- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov Mikroregiónu Šírava s účasťou
zástupcov spol. FÚRA, s.r.o.
- Zúčtovanie projektu Kamerový systém v obci Jovsa.
- Doručenie nákupných poukážok pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším.
- Spracovanie účtovnej závierky za III. kvartál
- Revitalizácia studničky, pokládka blokových schodov a dlažby, montáž zábradlia
-

Ďalšie aktivity - podľa možnosti vzhľadom na pandémiu a vyhlásený núdzový stav
Na Obecnom zasadnutí prijali účasť Mgr. Matej Starják a zamestnanec Štátneho
archívu v Michalovciach PhDr. Václav Ihnát, ktorí pripravujú vydanie brožúry
s názvom Tri,, podvihorlatské memorandá “ a situácia v roku 1919. Nakoľko sú
v brožúre historické dokumenty týkajúce sa aj našej obce, požiadali obec o podporu.
Zároveň PaedDr. Martin Molnár zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach
sprostredkoval informácie o pripravovanej publikácii Kúpele na Zemplíne.

 Bod č. 11
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková

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

Overovatelia: Mgr. Ľuboslav Čižmár

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

Ing. Monika Demková

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

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

