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
10.03.2021 so začiatkom o 17.15 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Lenka ANDREJCOVÁ - neprítomná
2./ Adrián BURAĽ - prítomný
3./ Miroslav ČERVEŇÁK - neprítomný
4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - neprítomný
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 ( on-line )
Pracovníčka obce: Mgr. Michaela Podhorová - 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. Zhodnotenie práce za rok 2020
5. Plnenie rozpočtu obce za rok 2020
6. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
7. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku výzvy 5/OÚMI/2021
8. Aktuálne informácie ohľadom projektu výstavby vodovodu
9. Rôzne - žiadosť občana, zrealizované a plánované aktivity OcÚ
10. 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 - štyria poslanci boli prítomní. Zasadnutie OZ sa uskutočnilo v súlade s prijatými
opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19.

2.str.

 Bod č.2
Za zapisovateľa zápisnice poverila starostka obce pracovníčku obecného úradu, Mgr.
Michaelu Podhorovú, za členov návrhovej komisie Marcela Čižmára a Tomáša Štofu,
za overovateľov zápisnice Ing. Moniku Demkovú a Adriána Buraľa.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 1/2021
zo dňa 10.03.2021

OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 10.03.2021.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, 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
Starostka obce prostredníctvom dataprojekcie zhrnula práce, podujatia a aktivity
obecného úradu v predošlom kalendárnom roku. Poďakovala za spoluprácu pri
napredovaní v rozvoji našej obce a vyzvala k opätovnému úsiliu, i napriek nepriazni doby.
 Bod č.5
Poslancom OZ bolo ekonómkou obce doručené, v časovom predstihu, plnenie rozpočtu
obce za rok 2020.
Poslanci OZ sa s plnením rozpočtu obce oboznámili a prijali
U z n e s e n i e číslo 2/2021
zo dňa 10.03.2021
OZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu obce Jovsa za rok 2020.
HLASOVANIE:

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

4.str.
 Bod č.6
Hlavná kontrolórka obce vypracovala Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2020, ktorá bola poslancom v časovom predstihu doručená.
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 3/2021
zo dňa 10.03.2021

OZ berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jovsa za rok 2020.
HLASOVANIE:

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

5. str.
 Bod č.7
Okresný úrad Michalovce, podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného
plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu, vyhlásil výzvu na predkladanie projektov
financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, do ktorej sa zapojila
aj naša obec. Starostka obce, po konzultácii s Koordinačným centrom rozvoja okresu
Michalovce, vypracovala dve žiadosti, jednu v prioritnej oblasti C - Rozvoj cestovného
ruchu s názvom projektu Obnova turisticky zaujímavého objektu - prírodnej studničky
v obci Jovsa, druhú v prioritnej oblasti D - Obnova obcí a kvalita životného prostredia s
názvom projektu Výstavba kľúčovej vetvy verejného vodovodu. Hlavným cieľom prvého
projektu je revitalizácia prameňa a zatraktívnenie pobytového miesta v prírode tak, aby sa
umožnila jeho celoročná bezproblémová prevádzka a údržba (úprava odtoku,
sprístupnenie a efektívnejšie čerpanie vody), s využitím už skôr navrhovaných úprav
projektantom. Požadovaný regionálny príspevok je 43 633,14 Eur, 5 % sú vlastné zdroje,
a to 2 181,66 eur. Hlavnou aktivitou druhého projektu je vybudovanie kľúčovej vetvy
verejného vodovodu v obci zloženej z RADu H ( 0,2761 km ), RADu F2 ( 0,0758 km ) a
časti RADu F ( 0,415 km ), a to v častiach obce, kde občania dlhodobo trpia
nedostatkom vody, a to nielen v čase sucha a vody nielen pitnej ale aj úžitkovej.
Merateľnými ukazovateľmi projektu je počet km vybudovanej vodovodnej siete - 0,7669
km a zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody. K danej žiadosti bolo
potrebné zaktualizovať rozpočet, čo zrealizoval Ing. Džuba. Starostka obce oboznámila
poslancov, prostredníctvom dataprojekcie, Rekapituláciu objektov stavby. Požadovaný
regionálny príspevok je 199 491,07 Eur, vlastné zdroje činia 10 %, a to 22 165,674 Eur.
Poslanci OZ vzali informácie o podaných žiadostiach na vedomie a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 4/2021
zo dňa 10.03.2021
OZ schvaľuje
Zapojenie sa obce do výzvy 5/OÚMI/2021
a) v prioritnej oblasti C - Rozvoj cestovného ruchu s názvom projektu Obnova
turisticky zaujímavého objektu - prírodnej studničky v obci Jovsa,
b) v prioritnej oblasti D - Obnova obcí a kvalita životného prostredia s názvom
projektu Výstavba kľúčovej vetvy verejného vodovodu.
HLASOVANIE:

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

6. str.


Bod č. 8

Vo veci Žiadosti obce o zmenu starostka obce opätovne kontaktovala KSK, odbor SO pre
IROP. Po negatívnej odozve sa rozhodla informovať o danej problematickej situácii
nedostatku vody a už obcou podstúpených krokoch a úsiliu, súčasných politických
predstaviteľov - podpredsedníčku vlády Slovenskej republiky a ministerku investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predsedu KSK, opätovne generálneho riaditeľa
VVS,a.s. a prednostku OÚ Michalovce.
Oficiálne stanovisko na našu žiadosť obec neobdŕžala, z KSK prišiel oznam mailom, a to,
že neakceptujú zmenu projektu „Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“ kód projektu
302041M804 s odôvodnením, že v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP č. IROP-Z302041M804-421-19 , ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2020, ide o významnejšiu zmenu
projektu - zámena zrealizovaných vetiev financovaných VVS a.s. za pokračujúce vetvy
navrhované v rámci toho istého stavebného povolenia. Z dôvodu, že zmena nebola
akceptovaná, v súčasnosti nie je potrebné vyhotoviť ani Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP.
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP bude vypracovaný až po kontrole dokumentácie
z verejného obstarávania. Pri spracovaní dokumentácie verejného obstarávania musí byť
predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) znížená o hodnotu už zrealizovaných vetiev
vodovodu, ktoré sú predmetom projektu. Fyzickú realizáciu projektu je možné začať až po
kontrole verejného obstarávania. Obec v súlade so žiadosťou začala verejné obstarávanie na
stavebné práce, ktoré bude v objeme oprávnených výdavkov projektu, a to 2 393,60 Eur a
verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, ktoré bude v sume 300 Eur + DPH.
O tomto stave informovala starostka obce investičného riaditeľa VVS,a.s. Košice a
konzultovali o alternatívach možnej pomoci so záverom oboznámiť písomne s danou
situáciou generálneho riaditeľa VVS,a.s. Starostka obce predniesla poslancom OZ list
adresovaný gener. riaditeľovi VVS,a.s. a vyzvala ich k prípadnému doplneniu.

7.str.


Bod č. 9

RÔZNE
 Na Obecný úrad v Jovse bola dňa 01.02.2021 doručená žiadosť Mgr. Lea Zummera
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce. Žiadateľ má záujem o odkúpenie parc. CKN č.237 o výmere 904 m² a C-KN č. 238 o výmere 900 m². Pozemky sa nachádzajú
za rodinnými domami so súpis. číslami 253 a 254. V minulosti sa už obec zaoberala
žiadosťami o odpredaj daných nehnuteľností zo strany občanov.
Poslanci OZ sa so žiadosťou oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 5/2021
zo dňa 10.03.2021
OZ neschvaľuje:
Predaj pozemkov - parciel C-KN č. 237 –zastavané plochy a nádvoria a č. 238 –
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Jovsa, vo vlastníctve obce (LV č.581).
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
 V súvislosti s prípravou VZN o pohrebníctve a s prípravou spracovania zmien
a doplnkov ÚP obce Jovsa č. 2, na základe žiadosti občanov, má obec záujem určiť
šírku ochranného pásma pohrebiska vo svojom k.ú. Novelou zákona č. 131/2020 Z. z.
o pohrebníctve, platnou od 1.1.2020, si môžu obce na svojom území, všeobecne
záväzným nariadením, samy určiť túto šírku s prihliadnutím na miestne zvyklosti
a špecifické požiadavky. Pred novelou zákona bola spomínaná šírka ochranného
pásma jednotná, a to 50 m. Jedná sa o územie, kde sa nesmú povoľovať a umiestňovať
stavby a budovy okrem tých, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
Poslanci OZ navrhli šírku 20 m.
 Na zasadnutí OZ, v októbri 2020, boli poslanci informovaní o upovedomení o začatí
exekúcie uskutočnením prác a výkonov medzi oprávneným, Mgr. Alexandrou Urban
a povinným, Obcou Jovsa. Právni zástupca obce, JUDr. V. Baťalík, podal v tejto veci
návrh povinného na zastavenie exekúcie. Následne, vo februári 2021, Okresný súd
Banská Bystrica vydal uznesenie o zastavení exekúcie, ktoré zatiaľ nie je právoplatné.

8.str.
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
-

-

-

-

Montáž kovaného zábradlia k blokovým schodom obecnej studničky.
Svojpomocné betónovanie prepadu na miestnej komunikácii.
Výmena dverí v priestoroch OÚ zrealizovaná z dôvodu potreby výmeny dverí v 8
bytovej jednotke a v budove OFK.
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby.
Oprava svietidiel verejného osvetlenia.
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.
Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parcele C-KN č.899 v k.ú
Jovsa.
Zúčtovanie projektu Kamerový systém v obci Jovsa.
Proces zriaďovania mobilného odberového miesta v obci Jovsa - bolo potrebné:
získať povolenie RÚVZ na prevádzkovanie MOM, vypracovať prevádzkový poriadok
odberového miesta, splniť materiálno-technické zabezpečenie MOM, splniť
personálne požiadavky, zabezpečiť ochranné pomôcky, požiadať ÚDZS o pridelenie
kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, hlásiť počet vykonaných antigénových
testov, spotrebu a skladový stav, počet pozitívnych cez aplikáciu ÚVZ SR s názvom
IS COVID, zabezpečiť hlásenie cez aplikáciu NCZI, priebeh testovania hlásiť
okresnému úradu, odboru krízového riadenia, zabezpečiť likvidáciu biologického
odpadu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Pri zriaďovaní MOM, oslovila starostka obce
početnú skupinu zdravotníkov. V tejto súvislosti vyzdvihla ochotu Bc. M. Berdákovej
a poďakovala za jej ústretovosť pri testovaní.
Celoslovenské skríningové testovanie obyvateľov na Covid-19 „Zachráňme spolu
životy“ v našej obci uskutočnené v dňoch 22. – 23. januára, príprava, realizácia.
Ďakovný list prednostky okresného úradu za prácu vykonanú v súvislosti
s organizáciou, zabezpečením a realizáciou testovania, za výborné a vynikajúco
zvládnuté zabezpečenie všetkých požadovaných úloh. Výsledky testovania:
22.1. – 220 / 1 pozitívni ( náš spoluobčan )
23.1. – 194 / 0 pozitívnych
V spolupráci s príslušníkmi PZ kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení
v rómskej komunite, predstavenie terénneho asistenta a výzva na nedoplatky nájmu.
Pracovné stretnutie s Ing. Kopasekom z Okresného úradu v Michalovciach, odboru
životného prostredia.
Spracovanie účtovnej závierky za IV. kvartál 2020.
Účasť ekonómky obce na videoseminári Daň z príjmov fyzickej osoby najmä zo
závislej činnosti za rok 2020 a aktuálne zmeny od 1.1.2021, resp. s inou účinnosťou.
Pracovné stretnutie s Mgr. Janou Becovou, regionálnou koordinátorkou Košice - NP
COVID MRK Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, spustenie
projektu TA COVID 19 v našej obci od 1.2.2021.

-

-

-

-

-

-

-

9.str.
Žiadosť obce adresovaná OÚ Michalovce, odboru starostlivosti o ŽP, o výrub
krovitého porastu v okolí 8 bytovej obecnej jednotky-parc. C-KN č.1156/2, 1159/2
v k.ú. Jovsa, v správe SPF. Zároveň vyžiadanie stanoviska od správcu pozemkov
k plánovanému výrubu.
Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parcele C-KN č. 493/3 v k.ú
Jovsa.
Odovzdanie kroniky obce s písomným záznamom za minulý rok, poďakovanie
starostky obce kronikárke obce, Mgr. Miriam Roguľovej, za úsilie pri zaznamenávaní
sledu udalostí v roku 2020. Starostka obce navrhla odmeniť kronikárku aj finančne,
s čím poslanci OZ súhlasili a zhodli sa na odmene formou dohody.
Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení školského vyučovania a prevádzok v základnej
a materskej škole s účinnosťou od 8. februára 2021 za presne stanovených podmienok.
Zasadnutie krízového štábu obce Jovsa k príkazu prednostky Okresného úradu
Michalovce zo dňa 6.2.2021 na zabezpečenie opatrení na ochranu verejného zdravia
obyvateľstva a vykonania záchranných prác.
Príprava, priebeh a vykonanie sčítania domov a bytov.
Spracovanie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020.
Spracovanie formuláru vzájomných vzťahov súhrnného celku k 31.12.2020.
Spracovanie finančných výkazov k 31.12.2020
Žiadosť obce na podnet občana adresovaná Slovenskému vodohospodárskemu
podniku vo veci zabezpečenia výrubu, resp. orezu brehového porastu a úpravy brehov
vodného toku Jovsiansky potok, pretekajúceho cez pozemok KN registra C/ 1001
v k ú. Jovsa. A následné riešenie zosuvu brehu pri dome so súpis. Č. 178. Údržbu
predmetného úseku zaradí správca toku SVP,š.p. OZ Košice, Správa povodia Laborca
Michalovce do Plánu opráv a údržby v najbližšom plánovacom období, po ukončení
delimitácie.
Žiadosť o súčinnosť pri riešení problému nedostatku vody v obci adresovaná
podpredsedníčke vlády Slovenskej republiky a ministerke investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR, predsedovi KSK, opätovne generálnemu riaditeľovi
VVS,a.s. a prednostke OÚ Michalovce.
Opätovne sme sa zapojili do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
o finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základnej škole (
konvektomat pre 124 stravníkov, žiadaný finančný príspevok je 5000 eur,
spolufinancovanie obce by pri schválení činilo 400 eur ).
Účasť pracovníčky obce na webinári e-Government v praxi obce.
V spolupráci s právnym zástupcom a Stavebným úradom Vinné spracovaný a zaslaný
list občanovi obce.
Príprava a zaslanie žiadosti o NFP k Zmenám a doplnkom územného plánu obce č.2.
Príprava a podanie dvoch žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku.
Zabezpečenie pohrebu spoluobčana z MRK.
Distribúcia 2 ks respirátorov spoluobčanom nad 60 rokov.
Testovanie na obci zriadenom mobilnom odberovom mieste ( MOM ) - 6.februára,
14.februára, 20. Februára, 28. februára- výsledky testovania:

10.str.

-

6.2. – 374/ 0 pozitívnych
14.2. – 316 / 2 pozitívni ( naši spoluobčania )
20.2. – 329 / 7 pozitívnych ( z toho štyria naši občania )
28.2. – 308 / 4 pozitívni ( z toho dvaja naši občania obce )
Testovanie na obci zriadenom MOM, 6.marca, s výsledkom testovania 322/ 0
pozitívnych.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
-

-

budú vzhľadom na epidemiologickú situáciu realizované podľa aktuálnych
opatrení a dostupných možností.
Testovanie na obci zriadenom MOM - 13. marca 2021.
Výrub krovia a náletových drevín, údržba a revitalizácia verejných priestranstiev.
Likvidácia nelegálnej skládky odpadu od miestneho ihriska po potok Myslina, popri
štátnej ceste, v smere na obec Poruba pod Vihorlatom. V minulosti už obec likvidáciu
odpadu v danej lokalite realizovala viackrát.
Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parcele C-KN č. 379 v k.ú
Jovsa.
Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parcele C-KN č. 263 v k.ú
Jovsa.
Výrub miestnych daní a poplatkov.
Spracovanie účtovnej závierky za I. kvartál 2021.
Asistované sčítanie obyvateľov obce.
Poďakovanie z príležitosti Dňa učiteľov.
Údržba zatekajúcej časti strechy na budove OFK. Prítomní uvažovali o možnostiach
prekrytia strechy.
Slávnostné uvítanie detí do života obce narodených v roku 2020.
Osadenie rampy pri vstupe do dvora OcÚ z dôvodu umiestnených veľkokapacitných
kontajnerov v zadnej časti dvora, premiestnenie skladu poľovníckeho združenia
Príprava VZN o ochrannom pásme pohrebiska (o pohrebisku).

Poslankyňa Ing. Monika Demková sa informovala o možnostiach prehĺbenia priekopy na
ulici, od hlavnej cesty v smere k potravinám Emka, o čom poslanci diskutovali.

11.str.

 Bod č. 10
V závere starostka obce poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za
ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Michaela Podhorová
Overovatelia: Ing. Monika Demková
Adrián Buraľ

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

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

