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
06.04.2022 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Lenka ANDREJCOVÁ - prítomná
2./ Adrián BURAĽ - prítomný
3./ Miroslav ČERVEŇÁK - neprítomný
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
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. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jovsa na roky 2022-2030NÁVRH
5. Emisie cenných papierov VVS,a.s.
6. Zmluva o cedácii
7. Vyhodnotenie cenových ponúk na predmet zákazky Zemné práce k výstavbe
vodovodných radov H, F2, F
8. Vyhodnotenie cenových ponúk na predmet zákazky Rekonštrukcia budovy Pošty
v obci Jovsa
9. Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2022
10. Rozpočtové opatrenie ZŠ č. 1/2022
11. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce
12. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity OcÚ
13. 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 - šiesti 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 obce, Mgr. Gabrielu
Matuškovú, za členov návrhovej komisie Adriána Buraľa, Mgr. Ľuboslava Čižmára
a Marcela Čižmára, za overovateľov zápisnice Tomáša Štofu a Lenku Andrejcovú.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 64/2022
zo dňa 06.04.2022

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

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing.
Monika Demková 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 65/2022
zo dňa 06.04.2022

OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa 06.04.2022.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing.
Monika Demková 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 sú splnené.
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 66/2022
zo dňa 06.04.2022

OZ berie na vedomie:
Stav plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
HLASOVANIE:

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

5. str.
 Bod č.4
Starostka obce v časovom predstihu predložila na pripomienkovanie návrh Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jovsa na roky 2022-2030 z dôvodu straty
platnosti predchádzajúceho. Podotkla, že pri príprave programu je podstatný súlad
s nadriadenými programovými dokumentmi (PHSR VÚC, Vízia a stratégia SR do
roku 2030 a pod.) a jeho prispôsobenie novej situácii a novým postupom v oblasti
schvaľovania eurofondov v programovom období 2021-2027 (ako je napr. systém
schvaľovania projektov radou partnerstva VÚC, a to najmä prostredníctvom
Integrovaných investičných balíkov a pod.). Zverejnenie návrhu a jeho
pripomienkovanie potrvá do 19.04.2022. Následne sa vypracuje oznámenie
o strategickom dokumente, ktoré sa zašle na Okresný úrad v Michalovciach. Po
vyjadrení OÚ sa PHSR schváli na zasadnutí OZ.
Následne poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 67/2022
zo dňa 06.04.2022

OZ berie na vedomie:
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jovsa na roky 2022-2030.
HLASOVANIE:

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

6. str.
 Bod č.5
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovsa v súlade s § 9, ods.1, písm. d) zákona č.138
o majetku obce v znení neskorších predpisov, § 11, ods.4, písm. b) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad o hospodárení
a nakladaní s majetkom obce Jovsa prijalo

U z n e s e n i e číslo 68/2022
zo dňa 06.04.2022

OZ schvaľuje:
Emisie cenných papierov VVS a.s. v počte 5 144 ks s menovitou hodnotou akcie 33,00 €.

HLASOVANIE:

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

7. str.
 Bod č.6
Poslancom OZ bola v časovom predstihu doručená Zmluva o postúpení práv a povinnosti
stavebníka na časť stavby: ,, Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa“
Poslanci následne prijali

U z n e s e n i e číslo 69/2022
zo dňa 06.04.2022

OZ schvaľuje:
Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby:
„Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa“
Rozvádzacie potrubie
SO 01 – vodovodné rozvody
- Rad „H“
PVC D 110
- Rad „F2“
PVC D 110
- Rad „F“
PVC D 110

267,0 m
75,8 m
640,0 m

z celkovej dĺžky 276,1 m.
z celkovej dĺžky
75,8 m.
z celkovej dĺžky 1.160,7 m.

- dodávka a montáž potrubia – bez zemných prác
HLASOVANIE:

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

8. str.
 Bod č.7
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s vyhodnotením cenových ponúk na
predmet zákazky Zemné práce k výstavbe vodovodných radov H, F2, F a predložila
k nahliadnutiu Vyhodnotenie cenových ponúk spolu so Zápisnicou z vyhodnotenia ponúk.
Poradie podľa predložených ponúk a kritéria:
1. Ing. Peter Paulovčák – VODIP, Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce
2. ZED-stav, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava- Ružinov 821 08
3. T.M.H & Building s.r.o., Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
4. Gepstav Michalovce a.s., L.N. Tolstého 2273/1, 071 01 Michalovce
OZ následne prijalo
U z n e s e n i e číslo 70/2022
zo dňa 06.04.2022
OZ berie na vedomie:
Vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky Zemné práce k výstavbe
vodovodných radov H, F2, F.
HLASOVANIE:

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

Po pripomienkovaní Realizačnej projektovej dokumentácie poslancom Marcelom Čižmárom
navrhla starostka obce pracovné stretnutie s projektantom projektovej dokumentácie.

9. str.


Bod č.8

Starostka obce oboznámila poslancov OZ s vyhodnotením cenových ponúk na
predmet zákazky Rekonštrukcia budovy Pošty v obci Jovsa a predložila k nahliadnutiu
Vyhodnotenie cenových ponúk spolu so Zápisnicou z vyhodnotenia ponúk.
Poradie podľa predložených ponúk a kritéria:
1. FRICUP Stav s.r.o., Jovsa 190, 072 32
2. ZED – stav, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava – Ružinov 821 08
3. FENSTER HAUS a.s., Dvokrížna 12227/49, 821 06 Bratislava
4. StaMi-a s.r.o., Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
5. RAVOZA s.r.o., Vinné 3662, 072 31
OZ následne prijalo
U z n e s e n i e číslo 71/2022
zo dňa 06.04.2022
a) OZ berie na vedomie:
Vyhodnotenie cenových ponúk na predmet zákazky Rekonštrukcia budovy Pošty v
obci Jovsa.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing.
Monika Demková a Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Neprítomní:0
Nehlasovali:0
b) OZ neschvaľuje:
Realizáciu predmetu zákazky Rekonštrukcia budovy Pošty v obci Jovsa.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár
Proti: Tomáš Štofa
Zdržali sa: Lenka Andrejcová, Ing. Monika Demková
Neprítomní:0
Nehlasovali:0
Svoju účasť na zasadnutí OZ prerušil poslanec Adrián Buraľ o 18:02 hod.

10. str.


Bod č. 9

Ekonómka obce vypracovala a poslancom OZ odoslala úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatrením č.1/2022.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 72/2022
zo dňa 06.04.2022
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1/2022.
HLASOVANIE:

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

Na zasadnutí OZ bol opätovne prítomný o 18:09 hod. poslanec Adrián Buraľ.

11. str.


Bod č. 10

Ekonómka obce ZŠ vypracovala a poslancom OZ odoslala úpravu rozpočtu ZŠ
rozpočtovým opatrením č.1/2022.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 73/2022
zo dňa 06.04.2022
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.1/2022.

HLASOVANIE:

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

12. str.


Bod č. 11

 Na predmet zákazky Zemné práce k výstavbe vodovodných radov H, F2, F sú
potrebné finančné prostriedky 39 999,68 €. K tomu ešte náklady na vyjadrenie
dotknutých organizácií ohľadom infraštruktúry vo výške 100,32 €. Náklady na
vybudovanie vodovodu spolu vo výške 40 100 €.
 Na dofinancovanie projektu „ Detské ihrisko Jovsa - priestor k aktívnemu využívaniu
voľného času“ sumou 2 500 €.

Poslanci hlasovali o použití fin. prostriedkov z peňažných fondov obce a prijali
U z n e s e n i e číslo 74/2022
zo dňa 06.04.2022
OZ schvaľuje:
a) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 40 100 € za
Zemné práce k výstavbe vodovodných radov H, F2, F a služby za vyjadrenie
organizácií k predmetnej zákazke.
b) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 2 500 € na
dofinancovanie projektu „ Detské ihrisko Jovsa - priestor k aktívnemu využívaniu
voľného času“

HLASOVANIE:

Za časť a) uznesenia hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing.
Monika Demková a Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Neprítomní:0
Nehlasovali:0
Za časť b) uznesenia hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing.
Monika Demková a Tomáš Štofa.
Proti:0
Zdržali sa:0
Neprítomní:0
Nehlasovali:0

13. str.


Bod č. 12
Rôzne

 Starostka obce poďakovala svojmu zástupcovi, Tomášovi Štofovi, za zrez suchého
stromu, Michalovi a Ľubošovi Modrákovi za zrez drevín pred Poštou podľa
Rozhodnutia OÚ, Ing. Františkovi Halapymu, manželom Makarovým za pomoc pri
organizácií stolnotenisového turnaja.
 Čo sa týka programu IROP, vzhľadom na zdĺhavý proces kontroly VO na realizačnú,
projektovú dokumentáciu sme sa až teraz dozvedeli, že RO ( príslušný odbor ) pre
IROP (VÚC Košice) neuzná výdavky z nej vyplývajúce. Znamená to nové verejné
obstarávanie na PD, pričom kontrola VO na realizačnú projektovú dokumentáciu
trvala od júna 2021 do marca 2022.
Programovacie obdobie končí v 12/2023. To znamená, že do tej doby musíme mať
zrealizovanú celú stavbu vodovodu, ktorá je predmetom projektu Vybudovanie
vodovodu v obci Jovsa. Pri súčasných cenách za stavebné práce budú výdavky na
výstavbu diela oveľa vyššie, ako máme oprávnené výdavky rozpočtu projektu (na
základe komunikácie s projektantom len Vodojem bude stáť cca 600 tis € a v rámci
projektu máme na vodojem oprávnených len cca 321 tis €). Reálne, situácia s
vodovodom v obci je dnes už iná ako v roku podávania žiadosti o NFP. Návrh je
pracovné stretnutie s vedením IROP v Košiciach. Predmetom stretnutia by malo byť
presné zadefinovanie reálnych možností ukončenia realizácie projektu do 12/2023 s
ohľadom na čas pre výkon a kontrolu VO na PD (nové) a VO na stavebné práce.
Zároveň dôležité bude uviesť na správnu mieru nedodržanie pôvodne definovaných
Merateľných ukazovateľov a výrazné navýšenie cien tovarov a služieb na trhu.
Zároveň starostka obce informovala, že nové programové obdobie bude ponúkať
možnosti pre realizáciu nových projektov, kde by sme už pripravovali projekt na
základe reálnej situácie s vodovodnou sieťou v obci.

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY

-

-

FEBRUÁR
Účasť starostky obce na zasadnutí Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny
Zemplín pod Vihorlatom, o. z. a hlasovanie písomnou procedúrou per rollam.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov Mikroregiónu Šírava.
Aktualizácia zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu – intervaly
triedeného zberu nasledovne: papier 6x ročne, sklo 6x ročne, plasty 12x ročne, kovové
obaly 3x ročne, kompozitné obaly 6x ročne.
Účasť starostky obce na mimoriadnom valnom zhromaždení spol. VVS, a.s. formou
korešpondečného hlasovania.
Dobrovoľná zbierka humanitárnej pomoci - základných hygienických potrieb,
základných voľnopredajných liekov a základných trvanlivých potravín na pomoc

14. str.

-

-

-

-

-

utečencov a vojnou postihnutých Ukrajincov, následné odovzdanie zbierky vo
Vyšnom Nemeckom. Vyslovenie vďaky starostkou obce všetkým darujúcim.
Pracovné stretnutie zvolané spoločnosťou VVS, a.s. Závod Michalovce v záujme
stanoviska k možnosti začatia výstavby časti verejného vodovodu v obci Jovsa
s usmernením obce k príprave podkladov k cedačnej zmluve. Termín plánovaných
prác je mesiac jún.
Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parc. C-KN č. 1029 v k. ú.
Jovsa.
MAREC
Pracovné stretnutie s riaditeľom Vojenských lesov a majetkov v Kamenici nad
Cirochou.
Výrub drevín pred Poštou v súlade s Rozhodnutím Okresného úradu, odboru
starostlivosti o životné prostredie.
Pracovné stretnutie so zhotoviteľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Jovsa.
Výrub miestnych daní a poplatkov.
Spracovanie formulárov vzájomných vzťahov za rok 2021.
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
v rámci projektu Chyť sa svojej šance - opatrenie č. 2
Stavebné konanie spojené s miestnou obhliadkou ohľadom výstavby rodinného domu
stavebníkov Martina Melegu a Dominiky Melegovej na parc. C-KN č. 195/2, 196/2
Účasť starostky obce na hodnotiacej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska v Jovse za účelom zhodnotenia činnosti za posledné štvorročné obdobie,
zohľadňujúc prípravu XII. riadneho snemu JDS.
Oprava a následná výmena svietidiel verejného osvetlenia a rozhlasu.
Zaslanie žiadostí o stanovisko dotknutých organizícii ( Orange, SPP, Telekom, VSD,
SVP, Vojenské lesy ) k výstavbe k výstavbe vodovodných radov
Pracovné stretnutie s právnym zástupcom obce.
Doplnenie žiadosti v programe BV1, BV2, BV3, BV4: Ochrana a využívanie vôd
2022 vyžiadané Environmentálnym fondom.
Poďakovanie pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom základnej a materskej
školy pri príležitosti Dňa učiteľov.
Pracovné stretnutie starostky obce so zástupcami spol. VVS, a.s. a zhotoviteľom
ohľadom Zmluvy o cedácii, vyjadreniam dotknutých organizácií a vytýčeniu
inžinierskych sietí.
Prieskum trhu a vypracovanie návrhu PHSR obce na roky 2022 - 2030
Účasť pracovníčky OcÚ na online školení ohľadom GDPR, informačnej bezpečnosti k
zákonu o kybernetickej bezpečnosti a informačných systémoch verejnej správy.
VII. ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce, poďakovanie
vedúcim turnaja, poslancovi Miroslavovi Červeňákovi a Mgr. Petrovi Andrejcovi.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

15. str.
-

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
Výstavba detského ihriska.
Úprava verejných priestranstiev (osadenie obrubníkov a výsadba zelene v priestore
strednej autobusovej zastávky, úprava chodníka a výsadba pred Domom smútku ).
Prerokovanie ZaD č. 2 ÚP Obce za účasti zhotoviteľky plánu.
V spolupráci s právnym zástupcom podanie žiadosti o vypratanie časti nehnuteľnosti
so súpis. číslom 27.
Podanie žiadostí o vytýčenie inžinierskych sietí.
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Výstavba vodovodných radov H, F2, F.
Rekonštrukcia budovy Pošty v obci Jovsa.
Slávnostné uvítanie detí do života obce.
Výberové konanie na riaditeľku MŠ.
Príprava záverečného účtu obce za rok 2021.
Príprava výročnej správy obce a konsolidovaného celku obce za rok 2021.
Spracovanie účtovnej závierky k 31.03.2022.
Zapojenie sa do súťaže triedeného zberu pri príležitosti Dňa Zeme.
V spolupráci s podnikateľskými subjektmi zrealizovať podujatie pri príležitosti MDD (
26. júna ).
Plánované podujatie Rozlúčka s letom ( 28. august ).

 Bod č.13
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková

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

Overovatelia: Lenka Andrejcová

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

Tomáš Štofa

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

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

