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
18.11.2021 so začiatkom o 17.15 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Lenka ANDREJCOVÁ - prítomná
2./ Adrián BURAĽ - prítomný
3./ Miroslav ČERVEŇÁK - prítomný
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 - neprítomná
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 plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc občanom obce Jovsa postihnutých
požiarom v rodinnom dome so súpis.č. 70 dňa 14.11.2021
5. Rôzne
6. 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 - šiesti 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 overovateľov zápisnice
Miroslava Červeňáka a Marcela
Čižmára, za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov Lenku
Andrejcovú, Tomáša Štofu a Mgr. Ľuboslava Čižmára.
Poslanci hlasovali za návrh starostky obce a prijali
U z n e s e n i e číslo 40/2021
zo dňa 18.11.2021

OZ schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení: Lenka Andrejcová, Tomáš Štofa, Mgr. Ľuboslav Čižmár.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár,
Marcel Čižmár a Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Neprítomní:0
Nehlasovali:0

3. str.
Poslanci OZ následne hlasovali za program rokovania a prijali
U z n e s e n i e číslo 41/2021
zo dňa 18.11.2021

OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa 18.11.2021.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár,
Marcel Čižmár a Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Neprítomní:0
Nehlasovali:0

4.str.
 Bod č.3
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa priebežne plnia.
 Bod č.4
Starostka obce informovala poslancov o nepriaznivej situácii, ktorá sa stala v obci
v nedeľu 14. novembra 2021 v nočných hodinách. V rodinnom dome so súpis. číslom 70
vypukol požiar, ktorý poškodil strechu, stropy a značnú časť vnútorného zariadenia.
Štyria spoluobčania sa ocitli vo veľkej núdzi, náhradné bývanie im poskytli známi. Dňa
16. novembra 2021 sa zrealizovala brigáda na odstraňovaní škôd, ktorej sa zúčastnilo 15
chlapov. Aj touto cestou vyjadrila starostka obce účastníkom veľkú vďaku za ich ochotu
a prejav spolupatričnosti. Zároveň navrhla, aby sa núdznym spoluobčanom poskytla
pomoc formou dobrovoľnej zbierky.
Poslanci hlasovali za návrh starostky obce a prijali
U z n e s e n i e číslo 42/2021
zo dňa 18.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Jovse,
v súlade § 4 ods. 3 písm. b), § 7, § 9 ods. 2 a § 11 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
a/ Berie na vedomie:
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc občanom obce Jovsa postihnutých
požiarom v rodinnom dome so súpis. č. 70 dňa 14.11.2021.
HLASOVANIE:

Za písm. a) tohto uznesenia hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Miroslav
Červeňák a Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Neprítomní:0
Nehlasovali:0
b/ Vyhlasuje
dobrovoľnú zbierku na pomoc občanom obce Jovsa postihnutých požiarom v rodinnom
dome so súpis. č. 70 dňa 14.11.2021.
Usporiadateľ zbierky: Obec Jovsa, Jovsa 73, 072 32, IČO: 00 325 279, DIČ: 2020738874

5.str.
Účel dobrovoľnej zbierky:
Finančná pomoc občanom obce Jovsa postihnutých požiarom v rodinnom dome so súpis.
č. 70 dňa 14.11.2021, na zabezpečenie sociálnych, materiálnych a finančných potrieb.
Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:
 Zaslaním finančných prostriedkov na bežný účet obce Jovsa, zriadený pre daný
účel: SK92 5600 0000 0042 4721 2011 , Prima banka Slovensko, a.s., variabilný
symbol: 70
 V hotovosti do pokladnice s označením ,,Dobrovoľná zbierka“ umiestnenej na
OcÚ v Jovse počas úradných hodín.
Miesto konania dobrovoľnej zbierky : Obec Jovsa
Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 19.11.2021 do 19.01.2022.
Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky:
Zbierka bude zabezpečovaná pracovníkmi obce. Náklady spojené s materiálnym
zabezpečením (napr. kopírovanie) budú hradené z rozpočtu obce.
Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola:
Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a
výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude
informovať starostka obce na Obecnom zastupiteľstve v Jovse, zverejnením týchto údajov
na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce. Kontrolu použitia finančných
prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. Informácie o zbierke do pokladnice na OcÚ
budú priebežne zverejňované na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
HLASOVANIE:

Za písm. b) tohto uznesenia hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár,
Miroslav Červeňák a Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Neprítomní:0
Nehlasovali:0

6.str.
 Bod č.5
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY:
 Účasť starostky obce na Obvodnom oddelení Policajného zboru Sobrance ohľadom
výsluchu svedka vo veci prečinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie
podľa § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona v súvislosti s podporou na pôdu
v k.ú. Jovsa.
 Realizácia odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových zariadení a rozvodov
plynu v budove OcÚ, odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka a tlaková
skúška stabilných nádob.

K PLÁNOVANÝM AKTIVITÁM pribudla od posledného zasadnutia OZ ďalšia, a to:
- Doplnenie/vysvetlenie dokumentácie kontroly verejného obstarávania k predmetu
zákazky – Realizačná projektová dokumentácia pre IROP KSK.
- Zverejnenie a medializácia dobrovoľnej zbierky. Starostka požiadala poslancov o
súčinnosť pri propagácií tejto zbierky.
Starostka obce, touto cestou poďakovala Michalovi a Ľubošovi Modrákovým za flexibilnú
pomoc pri výrube vŕby rastúcej na obecnej parcele pri rod. dome so súpisným číslom 191,
z dôvodu bezpečnosti a ohrozenia vzniku škody na majetku.
Starostka obce požiadala svojho zástupcu, aby zrealizoval výrub suchej borovice na cintoríne,
na ktorú upozornil na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanec M. Čižmár.
V súvislosti s vyhlásením dobrovoľnej zbierky pre spoluobčanov postihnutých požiarom sa
OZ zhodlo na návrhu viacerých poslancov, poskytnúť finančnú pomoc aj z rozpočtu obce, čo
je možné len po prijatí VZN o sociálnej pomoci, ktorú obec v blízkej dobe vypracuje.

 Bod č. 6
V závere starostka obce poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za
ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Michaela Podhorová

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

Overovatelia: Miroslav Červeňák

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

Marcel Čižmár

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

