OBEC JOVSA
OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@jovsa.sk

ZÁPISNICA
napísaná z obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa
21.10.2015 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO- prítomný
2./ Jaroslav DEMKO – prítomný
3./ Ing. Monika DEMKOVÁ – prítomná
4./ Marcel ČIŽMÁR – prítomný
5./ Tomáš ŠTOFA –prítomný
6./ Milan TREMBUĽÁK – prítomný
7./ Mgr. Jaroslava TREMBUĽÁKOVÁ- neprítomná PN
Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná
Obecný kontrolór: Dana KOVÁČOVÁ – prítomná
Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná
Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo:
PROGRAM
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Schválenie návrhu VZN o povodňovom pláne záchranných prác obce Jovsa
5. Schválenie návrhu VZN o podmienkach držania psov na území obce Jovsa
6. Správa z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontroly hospodárnosti
a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.09.2015 a úprava rozpočtu za III.
kvartál 2015 – rozpočtové opatrenie č. 3/2015
7. Správa z kontroly hospodárenia v základnej škole za rok 2014 a úprava rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č.1/2015
8. Zápis z kontroly miestnych daní a miestneho poplatku
9. Vývoz komunálneho odpadu a nový zákon o odpadoch
10. Informácie Okres. riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach
11. Prerokovanie žiadosti občana, postup pri vybavovaní
12. Rôzne (informácie z MAS, z prac. stretnutia RZ ZMOS Zemplín, stanovisko
kontrolórky ohľadom SCR, doterajšie a pripravované aktivity OÚ, informácia z
rady ZŠ)
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.

 Bod č.2/
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice p. Jaroslava Demku a p. Ing. Moniku
Demkovú. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 33/2015
zo dňa 21.10.2015
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 21.10.2015.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.
 Bod č.3/
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené a niektoré sa priebežne plnia.

3. str.
 Bod č.4/
Poslancom OZ bol v časovom predstihu predložený Návrh VZN č.2/2015 ,,Povodňový
plán záchranných prác obce Jovsa“ na preštudovanie.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 34/2015
zo dňa 21.10.2015
OZ schvaľuje:
,,Povodňový plán záchranných prác obce Jovsa“
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.
 Bod č.5/
Poslancom OZ bol v časovom predstihu predložený Návrh VZN o podmienkach držania
psov na území obce Jovsa.
Poslanci následne OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 35/2015
zo dňa 21.10.2015
OZ schvaľuje:
VZN o podmienkach držania psov na území obce Jovsa.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva a poslanec Marcel
Čižmár sa hlasovania zdržal.

5. str.
 Bod č.6 až č.8
Poslancom obecného zastupiteľstva boli v časovom predstihu predložené pracovné materiály,
ktoré následne na OZ prejednali sú to:
 správa z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce,
 správa z kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov
k 30.09.2015
 úprava rozpočtu za III. kvartál 2015 – rozpočtové opatrenie č. 3/2015
 správa z kontroly hospodárenia v základnej škole za rok 2014
 úprava rozpočtu ZŠ – rozpočtové opatrenie č.1/2015
 zápis z kontroly miestnych daní a miestneho poplatku
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 36/2015
zo dňa 21.10.2015
OZ schvaľuje:
 úprava rozpočtu obce Jovsa za III. kvartál 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015,
 úprava rozpočtu ZŠ Jovsa rozpočtovým opatrením č.1/2015.
OZ berie na vedomie:
 správu z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce,
 správu z kontroly hospodárnosti a účelnosti čerpania finančných prostriedkov
k 30.09.2015,
 správa z kontroly hospodárenia v základnej škole za rok 2014,
 zápis z kontroly miestnych daní a miestneho poplatku.
Pracovné materiály k týmto prerokovaným bodom tvoria prílohu tejto zápisnice.
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.
 Bod č.9
1. októbra sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov mikroregiónu s predstaviteľmi firiem
FÚRA a NATUR-PACK ohľadom nového zákona o odpadoch platného od 1.1.2016. So
zmenou zákona bude potrebné pripraviť a schváliť návrh VZN o odpadoch. Systém zberu
odpadu si určuje obec. Od 1. júla 2016 sa musí pokračovať v systéme, ktorý bude zavedený
v I. polroku. Ceny FÚRY za komunálny odpad na r. 2016 ostávajú nezmenené. Zber
separovaného odpadu je bezplatný – tvorí ho vývoz PET fliaš ( 12x), skla (3x), elektroodpadu
( 2x ), zmiešaných plastov ( 6x), papiera ( 2x), kovových obalov (2x). Zo spoplatneného zberu
OZ odsúhlasilo 2 x ročne zber nebezpečného odpadu a 2 x ročne zber pneumatík. Kalendáre
zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti je výhodnejšie dať tlačiť A.
Buraľovi, ktorý dáva nižšiu cenu za kus ako FÚRA.

6. str.
 Bod č.10
Informácie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach
Zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň tam, kde by sa mohol
rozšíriť, platí aj naďalej. Právnické osoby – podnikatelia, obce môžu spaľovať horľavé látky
na voľnom priestranstve, pričom doteraz na to bol nevyhnutný predchádzajúci písomný súhlas
okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ktoré stanovilo podmienky
bezpečného spaľovania. Od 1.9.2015 takýto písomný súhlas potrebný nie je a podmienky
každého spaľovania sú uvedené priamo v novelizovanej zmene vyhl. MV SR č. 121/2002.
Na právnické osoby ( obce ) sa vzťahuje povinnosť oznámiť každé spaľovanie na telefónnu
linku 150. Aj pre fyzické osoby ( občanov ) zostali povinnosti v súvislosti so spaľovaním
v novelizovanej vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z., zásadnou zmenou je, že sa z § 31 písm. e) od
1.9.2015 vypustila povinnosť občana telefonicky ohlasovať toto spaľovanie na linku 150.
Pokiaľ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlási čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov, nesmú spaľovanie v takomto čase vykonávať ani právnické
osoby, ani občania.
Čo sa týka povinnosti obce súvisiacej s predchádzaním vzniku požiarov od vykurovacích
telies zabezpečili sme občanom kontrolu a čistenie komínov a vykurovacích telies príslušným
odborníkom. Funkciu preventivára požiarnej ochrany obce vykonáva technik požiarnej
ochrany p. Vladimír Mišľan.
 Bod č.11
Na OZ bola doručená žiadosť od p. Michala Savinca o odpredaj pozemkov vo vlastníctve
obce. Jedná sa o parc. č. C – KN 943/2 vedenú ako záhradu o výmere 176 m2, par.č.C – KN
943/3 vedenú ako záhradu o výmere 31 m2 a parc.č.C – KN 944/2 vedenú ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 85 m2. Uvedené parcely sú vedené na LV č.581. Na uvedené
parcely nie je priamy prístup z obecnej komunikácie, prístup je možný len po pozemkoch
parc. č.C – KN 943/1, parc. č. C –KN 944/1, parc. č. C –KN 942 a parc. č. C –KN - 944/3,
ktoré sú vo vlastníctve p. Michala Savinca. Pán Michal Savinec na tieto pozemky dal
vypracovať znalecký posudok č.175/2015 Ing. Šoltýsovi. Hodnota týchto pozemkov je
vyčíslená na 700 €.
Následne poslanci OZ prijali:
U z n e s e n i e číslo 37/2015
zo dňa 21.10.2015
OZ schvaľuje:
 Priamy predaj pozemkov za cenu 700 € (stanovenú podľa znaleckého posudku
č.175/2015) vo vlastníctve obce:
parc.č. C – KN 943/2 vedenú ako záhradu o výmere 176 m2,
parc.č. C – KN 943/3 vedenú ako záhradu o výmere 31 m2,
parc.č. C – KN 944/2 vedenú ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2.
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.

7. str.
V prípade súhlasu s odpredajom Obecného majetku obec postupuje následovne:
 zámer predať majetok obce musí byť zverejnený.
K návrhu na vklad je potrebné:
 uznesenie OZ o schválení spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
obce( obchodná verejná súťaž, priamy predaj alebo zámenná zmluva)
a nezameniteľným spôsobom označená dotknutá nehnuteľnosť,
 druhé uznesenie OZ o schválení zmluvy. Uznesenie musí obsahovať presné
označenie predmetu prevodu, katastrálne územie, parcelné číslo, register (E
KN, C KN) druh pozemku, výmeru pozemku, spoluvlastnícky podiel,
 doložiť potvrdenie o zverejnení povinne zverejňovanej zmluvy v Centrálnom
registri zmlúv, resp. internetovej stránke samosprávy v zmysle ustanovenia §
47 písm. a/ občianského zákonníka č.40/64 Zb. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov,
 doložiť znalecký posudok nie starší ako 6 mesiacov na stanovenie všeobecnej
hodnoty predávanej nehnuteľnosti, ktorá nesmie byť vyššia ako 40 000 €
pričom kúpna cena musí byť stanovená minimálne vo výške určenej
znaleckým posudkom,
 doložiť vyjadrenie starostky obce, že pri osobe kupujúceho sa nejedná o osobu
blízku v zmysle ust. § 9 a ods. 6 a 7 zákona o majetku vyšších územných
celkov.

 Bod č.12
Doterajšie aktivity OcÚ:
 Odstránenie poškodených stromov nad futbalovým ihriskom p. T. Štofom so súhlasom
CHKO Vihorlat a následným oznámením OÚ Odboru životného prostredia
v Košiciach.
 Riešenie registrácie obecných novín s MK SR .(poslanci OZ sa dohodli na názve
Jovśanski noviňki)
 Krádež a následné zabezpečenie ponorky v studni pri budove TJ
 Akcia Rozlúčka s letom – starostka poďakovala tým, ktorí aktívne pomáhali pri
prípravach – M. Demkovej, J. Trembuľákovej, J. Demkovi, T. Štofovi, z občanov R.
Čornejovi, M. Podoľákovi,M. Podoľákovi ml., P. Andrejcovi ml.,. a menším obecným
službám, sponzorom ILAS, AVON, Aqua Pro Poruba p./Vih.
 Doplnenie dokumentácie k žiadosti o rekonštrukciu verejného osvetlenia a k žiadosti
o sanáciu skládky
 Schválenie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom v obci Jovsa vo výške 33 255.- EUR.
 Oprava verejného rozhlasu
 Betónovanie plochy pod dreveným altánkom
 Pracovné stretnutie starostov a podnikateľov MAS vo Vyšných Remetách s Agentúrou
na podporu regionálneho rozvoja Košice ohľadom vypracovania stratégie MAS
 Oprava darlingu v budove OcÚ
 Účasť starostky na vzdelávaní novozvolených starostov v rámci Národného projektu
ZMOS: Budovanie kapacít miestnej územnej samosprávy

8. str.
 Prac. stretnutie starostov regionálneho ZMOS – Zemplín
 Príprava a realizácia sobášiaceho obradu
 Návrh na vyradenie nefunkčného materiálu skladu CO riešený s Okresným úradom
s Odborom krízového riadenia
 Monitoring u občanov v dôchodkovom veku nad 62 rokov ohľadom spoločného
posedenia alebo darčekových poukazov v rámci mesiaca úcty k starším ( zo 151
občanov, 18 volili možnosť spoločného stretnutia )
Pripravované aktivity OcÚ:
 VEČURKY – folklórne pásmo spevu, tanca, ľudovej hudby a humorného slova, na
ktoré starostka obce všetkých v mene účinkujúcich srdečne pozvala – v nedeľu
25.10.2015 so začiatkom o 16:00
 Žiadosť o výrub poškodených stromov v intraviláne obce
 Sanácia skládky
 Príprava Mikulášskeho prekvapenia v spolupráci s MŠ, ZŠ a rómskou komunitou
 Príprava obecných novín
 Pracovné stretnutie s podpredsedom KSK
Možnosť doplnenia aktivít v prípade záujmu poslancov.
Informácie z RZ ZMOS Zemplín
 V rámci Programu Vyčistíme si Slovensko bolo najviac úspešných projektov v okrese
Michalovce.
 Dokumentáciu civilnej ochrany vypracováva len odborne spôsobilá osoba.
 Okrem obvodných policajných hliadok pôsobí v okrese Michalovce aj pohotovostná
motorizovaná jednotka.
 Spoločnosťou T-COM sa začala zdarma realizácia siete optického kábla – TV,
internetu, pevných liniek s dotáciou 200 mil. EUR, pričom kábel sa zavádza do zeme.
 Riaditeľ Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Mi informoval o možnostiach zamestnania
UoZ. Od 1.11.2015 obec podpísala zmluvu o zamestnávaní MOS na §12 a §52.
Informácie zo stretnutia MAS
 Realizácia SWOT analýzy – príprava stratégie MAS
Poslancom OZ bolo doručené listom stanovisko hlavnej kontrolórky ohľadom SCR
Zemplínska šírava. ( príloha v zápisnici) Pán poslanec Tomáš Štofa informoval
prítomných zo zasadnutia rady školy v ZŠ. Nakoľko klesá počet detí v ZŠ poslanci sa
uzhodli, že do budúcna by bolo dobré vypracovať projekt na prístavbu Materskej školy
k Základnej škole. Tým by bola spojená Základná škola s Materskou školou. Pán
poslanec Marcel Čižmár navrhol zadebnenie dolnej zastávky.

9. str.

 Bod č.13
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Jaroslav Demko
Ing. Monika Demková

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

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

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
JOVSA

21.10.2015

