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
23.06.2021 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Lenka ANDREJCOVÁ - neprítomná
2./ Adrián BURAĽ - prítomný
3./ Miroslav ČERVEŇÁK - neprítomný
4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - prítomný
5./ Marcel ČIŽMÁR - prítomný
6./ Ing. Monika DEMKOVÁ - neprítomná
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. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska Obce Jovsa
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o ochrannom pásme pohrebiska na
území Obce Jovsa.
6. Zmeny a doplnky územného plánu obce, poskytnutie dotácie
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020
8. Záverečný účet obce za rok 2020
9. Výročná správa obce za rok 2020
10. Výročná správa konsolidovaného celku obce za rok 2020
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
12. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.2/2021
13. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce
14. Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.1/2021
15. Rôzne-aktuálne informácie, zrealizované a plánované aktivity obce
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 ekonómku obecného úradu, Mgr.
Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboslava Čižmára a Tomáša Štofu,
za členov návrhovej komisie starostka navrhla Marcela Čižmára a Adriána Buraľa,
Poslanci hlasovali za návrh starostky obce a prijali
U z n e s e n i e číslo 6/2021
zo dňa 23.06.2021

OZ schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení: Marcel Čižmár a Adrián Buraľ.
HLASOVANIE:

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

3. str.
Poslanci OZ následne hlasovali za program rokovania a prijali
U z n e s e n i e číslo 7/2021
zo dňa 23.06.2021

OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa 23.6.2021.
HLASOVANIE:

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

4.str.
 Bod č.3
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4
Nakoľko bol Prevádzkový poriadok pohrebiska na území našej obce schválený v roku
2006, v súčasnosti nie je v súlade s §18 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
v ktorom sú stanovené požiadavky na obsahovú stránku prevádzkového poriadku
pohrebiska. Z tohto dôvodu obec vypracovala Návrh VZN č.1/2021, ktorým má záujem
schváliť nový Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Jovsa, a zároveň aktualizovať
výšku poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony.
Návrh VZN č.1/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
v zákonom stanovenej lehote, a zároveň bol zaslaný poslancom OZ v časovom predstihu.
Poslanci OZ hlasovali a prijali
U z n e s e n i e číslo 8/2021
zo dňa 23.06.2021

OZ schvaľuje:
Všeobecne záväzne nariadenie obce Jovsa č. 1/2021, ktorým schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska Obce Jovsa.
HLASOVANIE:

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

5.str.
 Bod č.5
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli poslanci informovaní o možnosti určiť šírku
ochranného pásma pohrebiska na území našej obce. Do 31.decembra 2019 bolo zákonom
stanovené ochranné pásmo pohrebiska 50 m od hranice pozemku. V zmysle § 36a ods. 5
novely zákona, ochranné pásmo pohrebiska v tejto šírke zaniklo 31. marca 2020, ak si obec
všeobecne záväzným nariadením neustanovila inú šírku ochranného pásma pohrebiska skôr.
Od 1. apríla 2020 teda pohrebisko na území obce Jovsa nemá ochranné pásmo, kým nebude
prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ochranné pásmo určí. Poslanci navrhli šírku
20 m od hranice pohrebiska, na základe čoho obec vypracovala Návrh VZN č.2/2021
o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Jovsa, ktoré bolo v zákonom stanovenej
lehote zverejnené.
Poslanci OZ následne prijali
U z n e s e n i e číslo 9/2021
zo dňa 23.06.2021
OZ schvaľuje:
Všeobecne záväzne nariadenie obce Jovsa č. 2/2021 o ochrannom pásme pohrebiska
na území Obce Jovsa.
HLASOVANIE:

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

6.str.
 Bod č.6
Na základe Uznesení č. 49/2020 a 50/2020 zo dňa 16.12.2020 obec podala žiadosť
o dotáciu na Zmeny a doplnky č.2 ÚP obce Jovsa. Dotácia bola schválená vo výške 3780
€, pričom spolufinancovanie obce činí 1620 €.
Zasadnutia OZ sa zúčastnila aj Ing. arch. Bošková, ktorá spracovala zoznam žiadostí,
doručených na obecný úrad ohľadom zmien a doplnkov v ÚP. Ten bol poslancom OZ
vopred doručený.
Prítomní rokovali o tom, ktoré žiadosti budú prehodnocované v rámci
územnoplánovacej dokumentácie, a ktoré akceptované nebudú.
Následne poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 10/2021
zo dňa 23.06.2021
a) OZ schvaľuje:
Zapracovať do ZaD č.2 lokality:3,5,7,8 a čiastočne 6. V návrhu riešenia ZaD
č.2 sa lokality môžu prečíslovať.
HLASOVANIE:

Za časť a) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
b) OZ schvaľuje:
Prehodnotenie záväzných regulatív zástavby funkčného využitia územiaúzemie mimo zastavaného územia obce(index zastavanosti pozemku,
zastavaná plocha stavieb, podlažnosť stavieb, orientácia stavieb, oplotenie
pozemkov...)
HLASOVANIE:

Za časť b) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
c) OZ neschvaľuje:
Zapracovať do ZaD č.2 lokality:1,2,4 a čiastočne 6.
HLASOVANIE:

Za časť c) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

7. str.
 Bod č.7
Poslancom OZ bolo doručené stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného
účtu obce za rok 2020.
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 11/2021
zo dňa 23.06.2021
OZ berie na vedomie:
Stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.
HLASOVANIE:

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

8. str.


Bod č. 8

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh záverečného účtu Obce Jovsa za rok 2020,
ktoré im bolo ekonómkou obce, v časovom predstihu, doručené a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 12/2021
zo dňa 23.06.2021
OZ schvaľuje:
 Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 Tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. 62 822,73 €.
HLASOVANIE:

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

9.str.


Bod č. 9

Poslancom OZ bola doručená Výročná správa obce za rok 2020, s ktorou sa
oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 13/2021
zo dňa 23.06.2021
OZ berie na vedomie:
Výročnú správu obce za rok 2020.
HLASOVANIE:

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

10.str.


Bod č. 10

Poslancom OZ bola, v časovom predstihu, doručená Výročná správa konsolidovaného
celku obce za rok 2020, s ktorou sa poslanci oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 14/2021
zo dňa 23.06.2021
OZ berie na vedomie:
Výročnú správu konsolidovaného celku obce za rok 2020.
HLASOVANIE:

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

11.str.


Bod č. 11

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti
HKO na II.polrok 2021, ktorý bol poslancom doručený v časovom predstihu.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 15/2021
zo dňa 23.06.2021
OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
HLASOVANIE:

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

12.str.


Bod č. 12

Ekonómka obce vypracovala a poslancom OZ odoslala úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatrením č.2/2021.
Na základe pracovného stretnutia starostky obce s riaditeľkou miestnej ZŠ a potreby
údržby areálu školy, starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe kúpy
výkonnejšej traktorovej kosačky pre obec. Pôvodná traktorová kosačka prejde do správy
majetku základnej školy.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 16/2021
zo dňa 23.06.2021
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021.
HLASOVANIE:

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

13.str.


Bod č. 13

Ako už starostka obce informovala v bode 5, obci bola na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie, z Ministerstva dopravy a výstavby SR, poskytnutá
dotácia vo výške 3780 €, pričom spolufinancovanie obce činí sumu 1620 €, ktorú je
potrebné použiť z peňažných fondov obce.
Dotáciu vo výške 5000 € sme získali z Okresného úradu Košice, odboru školstva,
v podprograme 0D505 – Rozvojové projekty a to pod názvom ,,Zlepšenie vybavenia
školských jedální pri ZŠ a SŠ“. Financie budú použité na nákup konvektomatu do jedálne
miestnej ZŠ. Z peňažných fondov obce je potrebné použiť finančné prostriedky vo výške
400 €.
Na kúpu novej traktorovej kosačky budú použité financie z peňažných fondov obce vo
výške 4000 €.
Finančné prostriedky z peňažných fondov obce vo výške 360 € je potrebné použiť na
realizáciu verejného obstarávania zákazky – Realizačná projektová dokumentácia pre
projekt: ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa.“
Starostka informovala o možnosti obci zapojiť sa do vyhlásenej výzvy z OPKŽP (kód
výzvy:OPKZP-PO4-SC431-2021-68) k získaniu dotácie na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov, v našom prípade obecného úradu. Náklady na vypracovanie
žiadosti budú cca vo výške 1500 €.
Poslanci hlasovali o použití fin. prostriedkov z peňažných fondov obce a prijali
U z n e s e n i e číslo 17/2021
zo dňa 23.06.2021
OZ schvaľuje:
a) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 1620 € na
spolufinancovanie spracovania územnoplánovacej dokumentácie ohľadom Zmien
a doplnkov č.2 ÚP obce Jovsa.
b) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 400 € na
spolufinancovanie projektu :,, Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ“.
c) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 4000 € na kúpu
novej traktorovej kosačky.
d) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 360 € na
realizáciu verejného obstarávania zákazky – Realizačná projektová dokumentácia pre
projekt: ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa.“
e) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 1500 € na
vypracovanie žiadosti k získaniu dotácie na zníženie energetickej náročnosti verejných
budov –obecného úradu.

14.str.

HLASOVANIE:

Za časť a) uznesenia hlasovali štyriaposlanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Mgr.Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Za časť b) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Mgr.Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Za časť c) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Mgr.Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Za časť d) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Mgr.Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Za časť e) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Mgr.Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0

15.str.


Bod č. 14

Poslancom OZ bola doručená úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.1/2021,
ktorú vypracovala ekonómka ZŠ.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 18/2021
zo dňa 23.06.2021
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 1/2021.
HLASOVANIE:

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

16.str.



Bod č. 15

RÔZNE
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ informovala starostka obce poslancov OZ o aktuálnej
situácii ohľadom projektu výstavby vodovodu. Po odporúčaní investičného riaditeľa VVS,a.s.
Košice sa starostka obce obrátila, so žiadosťou o súčinnosť pri riešení nedostatku vody
v našej obci, na generálneho riaditeľa VVS,a.s. V liste zo dňa 31.03.2021 spol. uviedla, že
súčasná situácia, ovplyvnená koronavírusom zmenila prerozdeľovanie ich financií. Finančné
prostriedky pre rok 2021 rozdelili na už rozostavané investície a investície kofinancované
z fondov EÚ – záväzky, ktoré si musia plniť.
Po pracovnom stretnutí so zástupcami spol. VVS,a.s. sme listom danú spol. požiadali
o vyjadrenie k spracovaniu realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu ,,Vybudovanie
vodovodu v obci Jovsa“. V odpovedi zo dňa 06.05.2021 VVS, a.s. uviedla, že vzhľadom na
skutočnosť, že v obci Jovsa je plánovaný vodojem a obec leží v členitom teréne, VVS,a.s.
žiada spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu v celom rozsahu vodovodu vrátane
vodojemu. Zároveň spol. žiada prehodnotiť tlakové pomery v celej obci, nakoľko stavebná
dokumentácia pre stavebné povolenie toto riešenie neobsahovala. Potrebná je taktiež zmena
typu vodojemu.
K 30. 6.2021 sa končí zmluvný vzťah, uzatvorený na dobu určitú s právnym zástupcom
obce. Z dôvodu neukončených právnych úkonov a nevyhnutnosti právneho poradenstva pre
obec, starostka obce navrhla Zmluvu o poskytnutí právnej pomoci, s právnym zástupcom,
predĺžiť.
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
-

-

Frézovanie krovitého porastu za obecným úradom.
Testovanie na obci zriadenom MOM. ( 13.3. a 20.3. )
Poďakovanie pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom základnej a materskej
školy pri príležitosti Dňa učiteľov.
Výrub miestnych daní a poplatkov.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí s predsedom Košického samosprávneho
kraja, Rastislavom Trnkom, ohľadom podpisu Zmluvy o spolupráci pri realizácii
Zemplínskej cyklomagistrály medzi Košickým samosprávnym krajom a obcami
Hnojné, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kusín, Lúčky, Vinné a Zalužice.
Odchyt túlavých psov zazmluvnenou spoločnosťou.
Testovanie na obci zriadenom MOM. ( 3.4., 10.4., 17.4., 24.4. )
On-line školenie zamestnancov obecného úradu ohľadom asistovaného sčítania
obyvateľov obce.
Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parcelách C-KN č. 379 a
C-KN č. 263 v k.ú Jovsa.
Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení školského vyučovania na 2. stupni Základnej
školy v Jovse v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 12. 4. 2021 a v

17. str.

-

-

-

-

-

-

-

súlade s priaznivou regionálnou epidemiologickou situáciou, v ktorom rozhodol o
obnovení prezenčnej formy vzdelávania s účinnosťou od 19. 04. 2021 pre žiakov
končiacich ročníkov (ôsmy a deviaty) 2 . stupňa ZŠ a s účinnosťou od 26. 04. 2021
pre ostatné ročníky žiakov 2. stupňa ZŠ v súlade s podmienkami pre okres
Michalovce v rámci COVID AUTOMAT-u.
Štátny stavebný dohľad ohľadom nepovolenej výstavby rodinného domu.
Pracovné stretnutie starostky obce so zástupcami spoločnosti VVS,a.s.
Testovanie na obci zriadenom MOM. (2.5. a 22.5. )
Asistované sčítanie obyvateľov obce.
Riešenie havarijného stavu prasknutého vodovodného potrubia v materskej škole.
Pracovné stretnutie starostky obce s prednostkou Okresného úradu Michalovce
ohľadom riešenia mimoriadnej situácie nedostatku vody a aktuálneho stanoviska spol.
VVS,a.s.
Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity v dôsledku zvýšenej zrážkovej činnosti
a zvýšenia vodnej hladiny Jovsianskeho potoka. Obhliadka stavu Jovsianskeho potoka
zástupcom SVP,š.p. OZ Košice, Správy povodia Laborca Michalovce.
Zveľadenie verejného priestranstva na strednej autobusovej zastávke.
Príprava VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Jovsa a Prevádzkového
poriadku pohrebiska.
Slávnostné uvítanie detí do života obce narodených v roku 2020.
Podanie žiadosti zriaďovateľa základnej školy o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení
a výučby v základných a stredných školách v programe MODERNEJŠIA ŠKOLA.
Stavebné konanie spojené s ústnym pojednávaním ohľadom výstavby rodinného domu
stavebníka Radoslava Hreňka a Aleny Hreňkovej na parc. C-KN č. 554 a 555 v k.ú
Jovsa.
Príprava obecných novín.
Realizácia verejného obstarávania na realizačnú projektovú dokumentáciu pre projekt:
Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa so zahrnutím novonavrhovaných zmien zo strany
VVS,a.s.
Účasť členov odborovej organizácie SLOVES na pracovnom stretnutí.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov a primátorov Regionálneho
združenia miest a obcí Zemplín – Michalovský región s poslancom NR SR Milošom
Svrčekom a štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslavom
Kmeťom.
Spracovanie účtovných finančných výkazov za I.Q 2021.
Spracovanie záverečného účtu Obce Jovsa za rok 2020.
Vypracovanie výročnej správy obce za rok 2020.
Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.
Vypracovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020.

18.str.
-

-

-

-

Podanie žiadosti v národnom projekte CESTA NA TRH PRÁCE 3, ktorý sa realizuje
podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia (výzvy)
o možnosti prekladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu
vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie.
Montáž detského kolotoča v areáli materskej školy.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov Mikroregiónu Šírava ohľadom
aktuálnej otázky evidencie odpadu.
Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľkou základnej školy.
Testovanie pre členov OFK a účastníkov futbalového zápasu.
Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam na zasadnutí Valného zhromaždenia
MAS Zemplín pod Vihorlatom a na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti
VVS,a.s. Košice.
Podanie žiadosti v rámci národného projektu NP – PODPORA ZAMESTNANOSTI,
ktorý sa realizuje podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Účasť starostky obce na rokovaní Bezpečnostnej rady okresu ( BRO ) Michalovce
zvolané predsedníčkou BRO, Mgr. Janou Margovou.
Distribúcia letákov ohľadom triedeného zberu odpadu.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
-

-

Očkovanie obyvateľov nad 16 rokov, proti ochoreniu COVISD 19 prostredníctvom
mobilnej očkovacej jednotky KSK.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov Mikroregiónu Šírava ohľadom
aktuálnych informácií zo zasadnutia Rady RZ MOZ-MR.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov východného Slovenska
s odborno-konzultačným workshopom na témy Nakladanie s majetkom obce,
Odpadové hospodárstvo obce, povinnosti a pripravované zmeny, Nároky na
organizáciu času starostu v čase krízy.
Dopĺňanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Detské ihrisko Jovsa priestor k aktívnemu využitiu voľného času.
Prijatie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími výsledkami za šk. rok 2020/21
starostkou obce so slávnostným zápisom do Pamätnej knihy obce.
Prieskum trhu na stavebné práce projektu ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa.“
Osadenie posuvnej brány pri vstupe do dvora OcÚ z dôvodu umiestnených
veľkokapacitných kontajnerov v zadnej časti dvora.
Údržba zatekajúcej časti strechy na budove OFK.
Spracovanie účtovných finančných výkazov za II.Q 2021.
Rozlúčka s letom podľa aktuálnych epidemiolog. opatrení.

19.str.
Právny zástupca obce sa zúčastnil dnešného rokovania OZ a informoval prítomných
o aktuálnych riešeniach, prípadoch, v ktorých obec zastupuje.
Poslanci OZ súhlasili s predĺžením zmluvy o poskytnutí právnej pomoci s JUDr. Vladimírom
Baťalíkom na jeden rok a to dodatkom k zmluve.
Pán poslanec Ľubomír Čižmár predniesol požiadavku na údržbu cesty po prekopávkach pri
pánovi Mariánovi Zuščákovi a MUDr. Čurmovi a taktiež potreby orezu orecha pred
pozemkom Petra Buraľa.

 Bod č. 16
V závere starostka obce poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za
ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková

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

Overovatelia: Mgr. Ľuboslav Čižmár

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

Tomáš Štofa

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

