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
16.12.2020 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Lenka ANDREJCOVÁ - neprítomná
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
Pracovníčka obce: Mgr. Michaela Podhorová - 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. Obstaranie zmien a doplnkov č.2 k ÚP obce Jovsa
5. Tvorba opravných položiek k daňovým pohľadávkam obce
6. Zmluva o prevode majetku do správy ZŠ
7. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2020
10. Úprava rozpočtu základnej školy rozpočtovým opatrením č. 4/2020
11. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
12. Schválenie rozpočtu OcÚ
13. Schválenie rozpočtu ZŠ
14. List audítora
15. Rôzne
16. 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 - štyria poslanci boli prítomní. Zasadnutie OZ sa uskutočnilo v súlade s prijatými
opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19.

 Bod č.2
Za zapisovateľa zápisnice poverila starostka obce pracovníčku obecného úradu, Mgr.
Michaelu Podhorovú, za členov návrhovej komisie Mgr. Ľuboslava Čižmára, Ing. Moniku
Demkovú a Miroslava Červeňáka, za overovateľov zápisnice Tomáša Štofu a Marcela
Čižmára.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 48/2020
zo dňa 16.12.2020

OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 16.12.2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: 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
Na základe uznesenia č.36/2020 zo dňa 26.08.2020 obec prijímala, do konca
novembra 2020, žiadosti o zmeny a doplnky ÚPN, a následne pristúpi k obstaraniu Zmien
a doplnkov č.2 ÚP obce Jovsa. Obci boli doposiaľ doručené štyri žiadosti o zmenu v ÚP.
Na augustovom rokovaní OZ, starostka informovala poslancov aj o možnostiach
financovania tohto procesu. Podľa získaných informácií budú výdavky spojené so zmenou
ÚP, nasledovné: cena za obstarávateľskú činnosť predstavuje 800 € a predbežné výdavky
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie sú vo výške 2000 € + DPH. Na výdavky
spojené so spracovaním územnoplánovacej dokumentácie je možné získať dotáciu,
podaním žiadosti o NFP, kde spolufinancovanie je najmenej vo výške 20 % oprávnených
nákladov. Obstarávateľskú činnosť hradí v plnej výške obec.
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 49/2020
zo dňa 16.12.2020

OZ schvaľuje:
Obstaranie Zmien a doplnkov č.2 ÚP obce Jovsa v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. z.
o územnom plánovaní.
HLASOVANIE:

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

4. str.
a
U z n e s e n i e číslo 50/2020
zo dňa 16.12.2020

OZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o dotáciu na Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Jovsa,
b) financovanie projektu najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov na účel ZaD č. 2
Územného plánu obce Jovsa, podľa § 2 zákona,
c) proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
HLASOVANIE:

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

5.str.
 Bod č.5
Starostka obce informovala poslancov, že na základe požiadavky audítora je potrebné
aby si obec určila postup pri tvorbe opravných položiek k daňovým pohľadávkam obce.
Opravné položky sa tvoria najmä k tým pohľadávkam, pri ktorých je predpoklad, že ich
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí alebo sa o ich uznanie vedie spor. Opravnou
položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku.
Dôvodom k tvorbe opravných položiek v prípade pohľadávok sú najmä:
a) pohľadávka je k 31.12. bežného účtovného obdobia po lehote splatnosti a z okolností –
odsúhlasovania inventúr je zrejmé, že pohľadávka nebude celá alebo z časti zaplatená,
b) pohľadávky, u ktorých sa začal podaním proces ich právneho vymáhania
prostredníctvom súdu, alebo exekútora,
c) pohľadávky, ktorých vymáhanie pokračuje alebo je ukončené právoplatným
rozhodnutím, ale nie sú úplne alebo čiastočne uhradené,
d) pohľadávky, ktorých časť alebo celok dlžník odmieta zaplatiť alebo uznať ich
oprávnenosť a pod. z najrozličnejších príčin,
e) pohľadávky, ktorých uznanie nebolo vykonané alebo ktorých čiastky boli rozporované
zo strany dlžníka pri potvrdzovaní pohľadávok v procese inventarizácie pohľadávok,
f) pohľadávky, pri ktorých dlžník vstúpil do likvidácie,
g) v prípade, ak lehota splatnosti pohľadávky prekročila počet dní podľa ustanovení tohto
vnútorného predpisu
h) pohľadávky, ktoré vznikli na základe zmluvy o ručení alebo inej obdobnej zmluvy a
ktoré pôvodný dlžník obci neuhradil,
i) pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a vyrovnávacom konaní, ktoré boli prihlásené
v určenej lehote na konkurzný súd.
Zákonne opravné položky sa vytvárajú podľa platného § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov. K problematike a význame tvorby opravných položiek k daňovým
pohľadávkam v obciach sa vyjadrila aj kontrolórka obce. Potrebné bolo stanoviť ich
výšku v účtovníctve našej obce.
Poslanci OZ sa s problematikou oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 51/2020
zo dňa 16.12.2020
OZ schvaľuje:
Tvorbu opravných položiek k daňovým pohľadávkam obce nasledovne:
 K pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a vyrovnávacom konaní, a to 100
% menovitej hodnoty pohľadávok.
 K nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo
čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do výnosov, ak od splatnosti pohľadávky
uplynulo: viac ako 36 mesiacov najviac 100 %.

6.str.


Opravné položky k pohľadávkam sa vytvoria v 100 % výške nominálnej hodnoty
pohľadávok, resp. vo výške rovnajúcej sa čiastke úhrnu akýchkoľvek pochybných
alebo sporných pohľadávok voči dlžníkovi, ak ide o pohľadávky voči dlžníkovi,
ktorý -vstúpil do likvidácie,
- vstúpil do konkurzu,
- bolo povolené vyrovnanie,
- alebo ide o pohľadávky, ktoré sú súdne alebo exekučne vymáhané.

HLASOVANIE:

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

7.str.
 Bod č.6
V septembri tohto roka obec uskutočnila, zo svojho rozpočtu, rekonštrukciu chodníka
pred budovou Základnej školy v Jovse. Podľa § 6a, ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov je potrebné uzatvoriť zmluvu o prevode správy
majetku obce medzi Obcou Jovsa a Základnou školou v Jovse. Predmetom tejto zmluvy je
prevod správy majetku obce z odovzdávajúceho na preberajúceho - a to
zrekonštruovaného chodníka pred budovou ZŠ, ktorého obstarávacia cena je 16 124,47 €.
Prevod správy majetku obce je možný len so schválením obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 52/2020
zo dňa 16.12.2020

OZ schvaľuje:
Prevod správy majetku obce – zrekonštruovaného chodníka pred budovou Základnej
školy v Jovse, ktorého obstarávacia a zostatková hodnota je 16 124,47 €, k
16.12.2020.
HLASOVANIE:

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

8. str.
 Bod č.7
Uznesením č.39/2020 zo dňa 26.08.2020 OZ schválilo, okrem iného, použitie
finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 16 124,47 € na rekonštrukciu
chodníka pred budovou základnej školy. V mesiaci október 2020 bola obci, na základe
uzatvorenej zmluvy s Ministerstvom financií SR, poskytnutá návratná finančná výpomoc
vo výške 15 366 €, na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Získaním uvedených finančných prostriedkov dôjde k zmene financovania výdavkov
spojených s rekonštrukciou chodníka. Použitá bude návratná finančná výpomoc obce
v plnej výške – 15 366 € a v sume 758,47 € budú použité finančné prostriedky
z peňažných fondov obce.
O prefinancovaní rekonštrukcie chodníka pred ZŠ poslanci OZ hlasovali a prijali
U z n e s e n i e číslo 53/2020
zo dňa 16.12.2020

OZ a) ruší:
Znenie uznesenia č. 39/2020 zo dňa 26.08.2020 týkajúce sa použitia finančných
prostriedkov z peňažných fondov obce na rekonštrukciu chodníka pred budovou
základnej školy vo výške 16 124,47 €.
b) schvaľuje:
Financovanie rekonštrukcie chodníka pred budovou ZŠ v celkovej sume 16 124,47 € z
dvoch zdrojov, a to:
 z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci vo výške 15 366 €, poskytnutej obci na
výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (na základe
zmluvy uzatvorenej medzi obcou a MF SR) a
 z peňažných fondov obce vo výške 758,47 €.
HLASOVANIE:

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

9. str.
Uznesením č.42/2020 zo dňa 6.10.2020 bolo schválené použitie finančných prostriedkov
z peňažných fondov obce, na montáž zábradlia k schodisku pri obecnej studničke, vo výške
800 €. Po obhliadke miesta a navýšenia ceny za pozinkovanie zábradlia bola vypracovaná
cenová ponuka vo výške 900 €. Je potrebné na tento účel doschváliť z peňažných fondov
financie vo výške 100 €.
Poslanci OZ hlasovali a prijali
U z n e s e n i e číslo 54/2020
zo dňa 16.12.2020

OZ schvaľuje:
Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce na montáž zábradlia
k schodisku pri obecnej studničke, navýšením vo výške 100 €.
HLASOVANIE:

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

10. str.


Bod č. 8

Hlavná kontrolórka obce vypracovala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2021, ktorý bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci sa s návrhom oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 55/2020
zo dňa 16.12.2020

OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021.
HLASOVANIE:

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

11.str.


Bod č. 9

Ekonómka obce predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu obce rozpočtovým
opatrením č. 7/2020. Zároveň vysvetlila jednotlivé položky rozpočtového opatrenia. Tvorí
prílohu zápisnice.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a prijali
U z n e s e n i e číslo 56/2020
zo dňa 16.12.2020

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2020.
HLASOVANIE:

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

12.str.

 Bod č. 10
Ekonómka ZŠ vypracovala úpravu ZŠ Jovsa rozpočtovým opatrením č. 4/2020, ktorý
poslancom OZ predložila ekonómka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 57/2020
zo dňa 16.12.2020

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu ZŠ Jovsa rozpočtovým opatrením č.4/2020.
HLASOVANIE:

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

13.str.

 Bod č. 11
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ svoje stanovisko k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2023. Zároveň im
vysvetlila kritéria, na základe ktorých rozpočet hodnotila.
Poslanci OZ mali stanovisko kontrolórky k dispozícií v časovom predstihu. Tvorí prílohu
zápisnice.
OZ následne prijalo
U z n e s e n i e číslo 58/2020
zo dňa 16.12.2020
OZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2021-2023.
HLASOVANIE:

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

14.str.

 Bod č. 12
Starostka obce oznámila poslancom OZ, že doteraz je na účte peňažných fondov obce
suma 58 818,72 €, ku ktorej pribudne prebytok za rok 2020, ekonómkou obce odhadovaný
na 20 000 €.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023, ktorý bol
vypracovaný a zverejnený v zmysle zákona. Návrh rozpočtu poslanci prerokovali so
starostkou, ekonómkou a kontrolórkou obce.
Ekonómka obce, na podnet Mgr. Ľuboslava Čižmára bližšie vysvetlila položky
,,materiál“ a ,,štatistika“. Poslanec Ľ. Čižmár zároveň navrhol, aby boli do rozpočtu na rok
2021 zakomponované financie na zakúpenie kolotoča do areálu MŠ, odhadované na cca
2 000 €. Po dohode zúčastnených budú tieto financie zapracované do rozpočtu prvým
rozpočtovým opatrením v roku 2021.
Po prerokovaní návrhu rozpočtu obce poslanci prijali
U z n e s e n i e číslo 59/2020
zo dňa 16.12.2020
OZ a)schvaľuje:
Rozpočet obce Jovsa na rok 2021.
b) berie na vedomie:
Viacročný rozpočet obce Jovsa na roky 2022-2023.
HLASOVANIE:

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

15.str.

 Bod č. 13
Návrh rozpočtu Základnej školy v Jovse na roky 2021- 2023 bol taktiež zverejnený
a poslancom OZ predložený v zmysle zákona.
O 17:42 sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Miroslav Červeňák.
Poslanci hlasovali a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 60/2020
zo dňa 16.12.2020
OZ a) schvaľuje:
Rozpočet Základnej školy v Jovse na rok 2021.
b) berie na vedomie:
Viacročný rozpočet Základnej školy v Jovse na roky 2022-2023.
HLASOVANIE:

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

16.str.

 Bod č. 14
Starostka obce informovala poslancov o záveroch z auditu obce za rok 2019, ktorý
realizoval Ing. Ján Miľovčík. Audítorské správy z overenia riadnej a konsolidovanej
účtovnej závierky obce za rok 2019 boli poslancom predložené k nahliadnutiu. Ekonómka
obce informovala, že tieto dokumenty sú zverejnené v Registri účtovných závierok.
Kontrolórka obce zhodnotila audit za rok 2019 kladne, bez výrazných pochybení
a nedostatkov v účtovníctve obce.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 61/2020
zo dňa 16.12.2020
OZ berie na vedomie:
List audítora ohľadom uskutočnenia auditu obce Jovsa za rok 2019.
HLASOVANIE:

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

17.str.

 Bod č. 15
RÔZNE
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ starostka obce informovala poslancov o povinnosti
obce zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. V súčasnosti si obec
uplatňuje výnimku, ktorá platí do 31.12.2020, a to preukázaním toho, že 50 % obyvateľov
samo kompostuje kuchynský odpad. Od 1.1.2021 sa povinnosť obcí zaviesť a zabezpečiť
vykonávanie triedeného zberu BRKO nebude vzťahovať len na tú obec, ktorá preukáže, že
100 % jej obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
V záujme splnenia povinnosti ukladaných zákonom a využijúc zákonom stanovenú výnimku,
obec doručila do každej domácnosti čestné prehlásenie občanom, ktorí dokážu sami
kompostovať svoj kuchynský odpad. Po konzultáciách so spol. Fúra s.r.o., obec informovala
občanov o možnostiach likvidácie BRKO v našej obci. Existujú 4 varianty, pričom každá
domácnosť je povinná vybrať si jednu z ponúkaných možností:
1. variant – Domácnosť doručí obci čestné prehlásenie o tom, že kompostuje biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad vo vlastnom kompostovisku. Obec tak nebude
zabezpečovať zber kuchynského odpadu a občan nebude za túto službu platiť.
2. variant – Obec zabezpečí občanom kompostovací zásobník v objeme 600 - 1000 l
za cenu 60 €/ks s DPH (hradí občan).Obec tak nebude zabezpečovať zber
kuchynského odpadu a občan nebude za túto službu platiť.
3. variant - Domácnosť si kúpi uzatvárateľnú 10 l nádobu na odpad (6€/ks s DPH),
do ktorej budú občania ukladať kuchynský odpad v kompostovateľnom vrecku
označenom logom firmy (1,20€/ks s DPH) . Vedierko sa v deň vývozu minimálne raz
za 14 dní (min. 26 vývozov/rok) vyloží pred bránu. Zamestnanci zbernej spoločnosti
nádobu vyprázdnia aj s kompostovateľným vreckom. Kompostovateľné vrecká
s logom firmy bude možné kúpiť na obecnom úrade. Ročná cena za tento variant je
cca 64,80 €/rok, v závislosti od počtu domácnosti, ktoré prejavia záujem o daný
variant.
4. variant - Domácnosť si kúpi uzatvárateľnú 10 l nádobu na odpad (6€/ks s DPH),
do ktorej budú občania ukladať kuchynský odpad v kompostovateľnom vrecku
označenom logom firmy (1,20€/ks s DPH) . Vozidlo bude v určitý čas pristavené
v obci na určenom mieste, kde občania budú môcť doniesť kuchynský odpad
v kompostovateľnom vrecku označeným logom firmy. Ročná cena za tento variant
je cca 48,80 €/rok, v závislosti od počtu domácnosti, ktoré prejavia záujem o daný
variant.
Tieto informácie sú zverejnené aj na webovom sídle obce. Výber variantu si majú občania zo
spomínaných domácnosti určiť do 29.12.2020.
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
- Rekonštrukcia sokla na budove materskej školy z dôvodu havarijného stavu.
- Účasť starostky obce na ustanovujúcom zasadnutí rady základnej školy s voľbou predsedu
a podpredsedu.

18.str.
- Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parcelách C-KN č. 891 a 892 v k.ú
Jovsa.
- Aktualizácia a modernizácia webovej stránky obce v spolupráci so spoločnosťou
Webex.Digital.
- Stavebné konanie spojené s ústnym pojednávaním ohľadom novostavby rodinného domu
stavebníka Ing. Jaroslava Tkáča, na parcele C-KN č. 322/1 v k.ú. Jovsa.
- Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácie
na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základnej škole.
- Doručenie nákupných poukážok pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším.
- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí
zástupcov spol. FÚRA, s.r.o.

členov Mikroregiónu Šírava s účasťou

- Príprava a doručenie čestných vyhlásení o kompostovaní biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 81 odsek 7 písm. b)
zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Konania spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parcele C-KN č. 906/7 v k.ú Jovsa
a na parcele C-KN č. 832 v k.ú Jovsa.
- Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľstva.
- Revitalizácia obecnej studničky, pokládka blokových schodov a dlažby, financovaná
účelovou dotáciou Ministerstva financií SR.
- Druhé kolo celoplošného testovania obyvateľstva.
- Orez stromov z plošiny v kritických úsekoch v obci.
- Príprava monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia obce Jovsa.
- Podanie žiadosti o zapojenie sa do národného projektu s názvom Podpora činností
zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít realizovaný aktivitou posilniť personálne
kapacity a materiálno-technického zabezpečenia subjektov pôsobiacich v obciach s
prítomnosťou MRK v období pandemického ochorenia. Odpoveď zatiaľ nemáme.
- Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín a krovitého porastu na parcelách CKN č. 105/1, 105/2 a 937/1 v k.ú Jovsa.
- Účasť pracovníčky OÚ na videoseminári Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie.
- Spracovanie účtovnej závierky za III. kvartál.
- Kolaudačné konanie spojené s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním rodinného
domu Jána Pavloviča a Ing. Kataríny Pavlovičovej a rodinného domu Slavomíra Miša a Mgr.
Zuzany Mišovej.
- Návšteva Sv. Mikuláša v našej obci.
- Príprava obecných novín.

20.str.
- Príprava dokumentácie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu
úprava verejného priestranstva „Pri starom mlyne“ v Programe rozvoja vidieka cez výzvu
MAS Zemplín pod Vihorlatom v oblasti zlepšenia vzhľadu obcí.
- Účasť na Celoslovenskej online konferencii k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu.
- Reagovanie obce na list od novovymenovanej prednostky okresného úradu, Mgr. Jany
Margovej, adresovaný primátorovi, starostkám a starostom obcí a zaslanie konkrétnych
plánov obce v novom plánovacom období.
- Účasť starostky obce na online stretnutí Vodnej rady okresov Michalovce a Sobrance
s predstavením Štúdie revitalizácie vybranej časti katastrálneho územia - mikropovodie v obci
Jovsa, projektantom spoločnosti Vodales,s.r.o.- Ing. Miroslavom Hribom,PhD. a akčného
plánu Programu obnovy krajiny KSK. Starostka informovala poslancov o dvoch možnostiach
zádržných opatrení, ktoré boli v štúdií predstavené.
- Uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s 1.
východoslovenskou OZV.
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
- Montáž kovaného zábradlia k blokovým schodom obecnej studničky.
- Príprava a uzatváranie zmlúv o budúcej zmluve o pripojení na verejný vodovod s občanmi
nehnuteľností spadajúcich do prvej, už schválenej fázy projektu.
- Spracovanie účtovnej závierky za IV. kvartál 2020.
- Slávnostné uvítanie detí do života obce narodených v roku 2020.
- Uskutočnenie následného štátneho stavebného dohľadu.
- Výrub miestnych daní a poplatkov.
Zástupca starostky pozitívne zhodnotil prácu v obci, vyjadril potešenie z toho, že obec
napreduje, poukázal najmä na zrekonštruovaný chodník v areáli ZŠ, zveľadenie okolia
obecnej studničky a na dobré hospodárenie. Zohľadňujúc tieto skutočnosti navrhol navýšenie
platu starostky obce za mesiac december o 300 EUR v čistom, č.z. o 36,08 %.
Poslanci hlasovali a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 62/2020
zo dňa 16.12.2020
OZ schvaľuje:
Jednorazové navýšenie platu starostky obce o 36,08 %.
HLASOVANIE:

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

21.str.
Ing. Monika Demková sa informovala ohľadom štádia vybavenia žiadosti o NFP na
výstavbu vodovodu v obci. Starostka vysvetlila, že po uzatvorení zmluvy sme podali žiadosť
o zmenu, aby už zrealizovaný úsek spoločnosťou VVS,a.s. bol nahradený vetvou – časťou
obce, ktorá má s nedostatkom vody najväčšie problémy. Odpoveď sme doposiaľ nedostali. Na
základe informácií od vedúceho odboru SO pre IROP, Ing. Ľubomíra Gerdu, bola naša
žiadosť odoslaná k posúdeniu na MPaRV SR. Starostka zároveň vyjadrila nespokojnosť
s časovou dĺžkou vyhodnocovania projektov. Odpoveď na našu žiadosť o poskytnutie NFP na
výstavbu detského ihriska, podanú pred rokom, taktiež stále nemáme.
Poslanec Marcel Čižmár pripomienkoval, že potrebné je vyzvať občanov rodinných
domov nachádzajúcich sa na úseku, kde už je zrealizovaný vodovod, aby sa naň domácnosti
v blízkej dobe napojili. So starostkou sa zhodli na tom, že po úprave miestnej komunikácie už
nebude možné dostať povolenie na prekopávku MK.
Mgr. Ľ. Čižmár navrhol osloviť cirkev – vlastníka sídla našej MŠ, aby taktiež finančne
prispela k obnove budovy, momentálne sokla, na časti, ktorá obcou zrekonštruovaná nebola.
Starostka podotkla, že cirkev si k návrhu novej nájomnej zmluvy dožiadala informácie
o plánovaných rekonštrukčných zámeroch na budove materskej školy.
Marcel Čižmár sa zmienil o svojom pláne – zrealizovať nesúťažnú medzinárodnú výstavu
kresleného humoru, ktorá by sa mohla uskutočniť, ak to situácia dovolí, v čase osláv obce.
Starostka uviedla, že obec bude v tejto veci ústretová.

 Bod č. 16
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť, popriala prítomným pokojné prežitie
vianočných sviatkov a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Michaela Podhorová

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

Overovatelia: Tomáš Štofa

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

Marcel Čižmár

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

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

Obec Jovsa S/N 2

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE 7/ 2020 zo dňa 01.12.2020
uskutočnené v súlade s § 14 ods.2 písmeno a) až c) a ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a dopinení niektorých zákonov

Por.č. OdSTP Položka Zdroj T Program

Schválený

Stredisko Zákazka

223003 41 R
Poplatky a platby za stravne

2 054,-

Upravený
2 488,64

(+) Zvýšeriie
(-) Zníženie
-80,64

P0 úprave
2 408,-

2.

223003 41
Za stravné

R

PZ254

80,64

80,64

3

223003 41
Za stravné

R

§54A3

52,48

52,48

4 287,72

4 287,72

§54A3
312001 1AL1 R
Zo št.rozpočtu okrem transf.na úhradu ná

6.

8

312001 72h R
Zo štátneho rozpočtu

HN

17 060,-

312012 111 R
Zo štátneho rozpočtu

zS

289 259,-

-

P

10. 0111

311 335,-

-6 754,33 485,-

9 050,20
344 820,-

454001 46
R
Z rezervného fondu obce a rezervného fon

18811,60

100,-

18911,60

454001 46
R
ZŠCHOD
PREVOD PROSTRIEDKOV Z PENAZNYCH FONDOV

16 124,47

-15 366,-

758,47

514002 20
Dlhodobé
Spolu

15 804,20

R

Početzáznamov:

P RÍJ E M
633004 41

15366,-

R

9

308 373,-

364 563,91

31 171,20

15366,395 735,11

1 500,-

1 500,-

-1 250,-

250,-

15000,-

13259,20

-8000,-

5259,20

Prevadzkove stroje,pristroje,zariadenia,
11. 0111

633006 41 R
Vseobecny material

12. 0111

634005 41

R

50,-

50,-

-50,-

Karty, znamky, poplatky
13. 0111

R
642006 41
Na clenske prispevky

14. 0112

637012 41 R
Poplatky a odvody

15. 0220

633010 41 R
Pracovné odevy, obuv a pracovné pom&ky

1 013,500,-

1 063,43
500,-

409,16

1 472,59

225,-

725,-

32,-

32,-

16

0620

611
1AC1 R
TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P

3 391,51

63,90

3 455,41

17

0620

611
41
R
TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P

684,74

226,72

911,46

18. 0620

611
41 • R
§54A3
TARIF.,OS.,ZAKL.,FUNKC.,HODNOST.,PLAT, P

95,11

95,11

19. 0620

611
72h R
§54A3
TARIF.,OS.,ZAKL.,FUNKC.,HODNOST.,PLAT, P

529,55

529,55

20. 0620

623
41
R
,
POISTNÉ DO OSTATNYCH ZDRAVOTNYCH POISTOV

0,09

58,83

58,74

Obec Jovsa S/N 2
21. 0620

623

,41

22

0620

623

23

0620

625001 41 R
Na nemocenské poistenie

24. 0620

625001 41 R
Na nemocenské poistenie

§54A3

25

0620

625001 72h R
Na nemocenské poistenie

§54A3

26

0620

625002 41 R
Na starobné poistenie

R
§54A3,
POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNYCH POISTOV

9,34

72h R
§54A3
POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOV

52,96
8,25

82,24

0,01

,26

1,31

1,31

7,41

7,ll

0,12

82,36

27. 0620

625002 41

R
Na starobné poistenie

§54A3

13,08

3,08

28. 0620

625002 72h R

§54A3

74,14

74,14

Na starobné poistenie
29. 0620

625003 41 R
Na úrazové poistenie

§54A3

0,75

rr,75

30. 0620

625003 72h R
Na úrazové poistenie

§54A3

4,23

1,23

31. 0620

625004 1AC1R

102,89

2,63

105,52

625004 1AC2R
Na invalidné poistenie

18,52

0,10

18,62

0620

625004 41

15,03

2,61

17 4
--

0620

625004 41 R
Na invalidné poistenie

PZ2554

18,27

2,80

21,07

0620

625004 41 R
Na invalidné poistenie

§54A3

15,89

15,89

R
§54A3
Na poistenie v nezamestnanosti

0,94

0,94

625005 72h R

5,29

5,29

0,04

7,95

Na invalidné poistenie
32. 0620

36. 0620
0620

R
Na invalidné poistenie

625005 41

§54A3

Na poistenie v nezamestnanosti
38. 0620

625007 41

R

27,91

Na poistenie do rezervného fondu solidar
0620

625007 41 R
§54A3
Na poistenie do rezervného fondu solidar

4,44

4,44

40. 0620

625007 72h R
§54A3
Na poistenie do rezervného fondu solidar

25,15

25,15

41. 0620

637014 41
Stravovanie

R

-31,20

1,80

0620

637014 41
Stravovanie

R

209,10

209,10

0620

637016 41 R
Prídel do sociálneho fondu

PZ2554

15,80

15,80

0620

637016 41

§54A3

8,90

8,90

42

R
Prídel do sociálneho fondu

786,§54A3

09111 611
41 R
TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICA3
46

27 030,-

21 082,18

2 955,71

24 037,89

09111 621
41 R
POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV

800,-

729,14

329,48

1 058,62

09111 625001 41

413,-

266,39

127,98

394,37

885,-

660,65

183,60

844,25

295,-

220,22

59,77

279,99

R
Na nemocenske poistenie

48. 09111 625004 41 R
Na invalidné poistenie
09111 625005 41 R
Na poistenie v nezamestnanosti

Obec Jovsa S/N 2
50. 09111 632001 41
Energie

R

R
51. 09111 633001 41
Interiérové vybavenie
52. 09111 633006 41 R
Vseobecny material
09111 635006 41 R
Budov, objektov alebo ich čas
0111

717001 46

R

6003,-

5919,11

-2689,77

500,-

333,60

-333,60

1 500,-

3 355,89

-1 350,-

2 005,89

2 500,-

-1 100,-

1 400,-

800,-

100,-

900,-

391,53

391,53

500,STUDŇA

3229,34

Realizácia nových stavieb
0111
56. 0912
0912

717002 41

R
Rekonštrukcia a modernizácia

STIJDŇA

717002 20
R
Rekonštrukcia a modernizácia
717002 46

15 366,-

R

16 124,47

-15 366,-

15 366,758,47

Rekonštrukcia a modernizácia
Spolu - V

VÝDAJ

Vystavil: Mgr. Gabriela MATUŠKOVÁ
01.12.2020

Počet záznamov:

48

55 989,-

73 558,38

-8 617,93

Rozdiel (Prĺjem - Výdaj)

39 789,13

Mgr. Ľubica Cornejová
Starostka obce

64 940,45

ZÁI(LADNÁ ŠKOLA JOVSA
Návrh na 4 úpravu rozpočtu

Príjmy:
Rozpočet
r.2020

Rozpočtová klasifikácia

Úprava

Upravený
rozpočet

SPOLIJ
Poplatky a platby 223. ..72f

8700,00

Prijmy z refundácie 292...1 1T2

PRiJMY

8700,00

-2200,00

6500,00

7112,70

7112,70

4912,70

13612,70

Výdavky:
rozpočet
r.2020
Bežné výdavky ZŠ
Bežné výdavky zŠ - Úrad práce

.
uprava

upravený
rozpočet

311959,00

3286100

344820,00

0,00

7112,70

7112,70

Bežné výdavky ŠKD

15155,00

15155,00

Bežné výdavky ŠJ

42281,00

42281,00

Bežné výdavky ŠJ - Potraviny /Stravné /
Bežne výdavky ŠJ - Potraviny /Úrad práce/
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky
VÝDAVKY SPOLU

7200,00

-2200,00

5000,00

16760,00

-7710,00

9050,00

393355,00

30063,70

423418,70

0,00
393355,00

0,00
30063,70

423418,70

Obec Jovsa, Jovsa č.73, 072 32
Návrh plánu kontrolnej Činnosti hlavného kontrolára
na I. polrok 2021
V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a dopinkov, predkladám Obecnému zastupitcľstvu v Jovse
nasledovný Plán činnosti hlavného kontrolára na I. polrok 202 1:
(pracovný úväzok 1 O%)
1. Metodická činnost v samospráve a výkazníctva za 1V.Q 2020.
Termín: január 2021
2. Predloženie Obecnému zastupitelstvu v Jovse správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.
Správa budepredložená na zasadnutí obecného zastupiteľstva najneskár do 60 dnípo
uplynutí kalendárneho roku 2020.
Termín: február 202]
3. Kontrola pinenia uznesení prijatých OZ za obdobie I-1V.Q 2020.
Termín: február - marec 202 1
4. Kontrola internej smernice o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej
činnosti pre zaniestnancov obce, v zmysle zákona NR SR č. 54/20 1 9 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Termín. apríl 202 1
5. Následné finančné kontroly k opatreniam za rok 2020
Termín: máj 202 1
6. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce Jovsa za rok 2020.
Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupilelstva
pred schválením Záverečného účtu obce za rok 2020.
Termín: máj-jún 2021
7. Vypracovanie pláriu kontrolnej činnosti hlavného kontrolára pre II.polrok 202 1.
Termín: iún 2021
Ostatná činnosť:
Vypracovanie správ o výsledkoch ukončených kontrol
Učasť na zasadnutiach obecného zastupitelstva
Zúčastňovat sa na odborných seminároch a školeniach hlavných kontrolárov
Spolupráca pri tvorbe VZN, koncepčných materiálov, organizačných smerníc
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupitelstvo schvaluje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolára na I. polrok
202 1

Spracovala a predkladá poslancom OZ v Jovse:
Mgr. Aniia Kosánová, hlavná kontrolárka
V Jovse, dňa 17.11.2020

Podpis

Obec Jovsa, Jovsa 73, 072 32
Sta novisko
hlavného kontrolára k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 202 1
Rozpočet obce je možné schválit, ak je v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so
zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov, so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a nariadení vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdelovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, dalej so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných šk6l a
zákonom č. 493/201 1 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.
1. Súiad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a dopinení niektorých zákonov v z.n.p. Súčastou rozpočtu má byt aj
schválený rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje
o skutočnom pinení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (č1.9 ods. 1,
zák.493/20 1 1 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti). Rozpočet sa musí podla § 1 0 ods.4,
zák.č.583/2004 Z.z. predkladat minimálne na úrovni hlavnej kateg6rie ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie. Predložený návrh rozpočtuje rozpísaný podrobnejšie.
Návrh rozpočtu by mal byt ďalej vypracovaný s ohľadom na Všeobecné záväzné nariadenie
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Jovsa, fyzickým a právnickým osobám, dalej v súlade s
Všeobecne záväzným nariadením Obce Jovsa o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo vydané na základe z. č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady v z.n.p. a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií ako
zriadovateľ Obec by mala pri vypracovaní návrhu rozpočtu vychádzať zo schváleného plánu
rozvoja v oblasti investičnej výstavby a kapitálových výdavkov.

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým sp6sobom na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce www.jovsa.sk, dňa 1 . 1 2.2020, t.j. v zákonom stanovenej lehote,
najmenej 15 dní predjeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
3. Metodická správnost predloženého návrhu rozpočtu
Obec postupovala podľa naplánovaného harmonogramu prác a interných smerníc o pravidlách
rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami obce pre zostavovanie rozpočtu.

K návrhu rozpočtu bola vydaná príručka na zostavenie rozpočtu na roky 202 1 až 2023, ktorá
bola vydaná vo Finančnom spravodajcovi č.9/2020, MF/009077/2020-4 1 1. Návrh rozpočtu
bol spracovaný podla rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č. 010175/200442 a posledným opatrením č.013593/2018- 421 , ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická k1asifkácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktoráje záväzná pri zostavovaní
rozpočtov územnej samosprávy. Rovnako je v súlade s vydanou príručkou a číselníkom,
ktorý tvorí prílohu príručky. Zverejnený bol návrh rozpočtu bez kádov zdroja, podla prílohy
číslo 1 príručky, no zostavený a mne predložený bol návrh rozpočtu na úrovni podkategárií
klasifikácie aj s uvedením kádov zdroja.
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4. Zhrnutie a záver
Pre rozsah úväzku hlavného kontrolára, nebolo možné vykonat v danom termíne súlad
všetkých dokumentov (1 pracovný deň).
Viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový
rok je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky , majú nezáväzný charakter.

Rozpočet bol zostavený v predpísanom členení na bežný, kapitálový a finančné operácie.
Celkový rozpočet obce bol zostavený podla § 10 ods.7 zák. 583/2004 Z.z. ako vyrovnaný.
Kapitálový rozpočet zatiaľ nebol navrhovaný. Finančné operácie sú plánované iba v príjmovej
časti zapojením prostriedkov predchádzajúcich rokov na bežné výdavky.
Na záver odporúčam - obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu bez programovej
štruktúry pre rok 202 1 schválit. Návrh rozpočtu pre rok 2022 a 2023 berie OZ na vedomie.

V Jovse, dňa 1.12.2020

Mgr. os ová Anna
hlavná kontrolárka obce

