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
18.01.2016 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- prítomná
Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná
Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná
Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo:
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Historická štúdia obce – informácie historika PaedDr. Martina Molnára zo
Zemplínskeho múzea Michalovce
5. Nová voľba hlavného kontrolóra obce
6. Zásady odmeňovania poslancov
7. Štatút obecných novín
8. Rôzne (bilancia práce za predošlý rok, udalosti a aktivity obce, plánované výdavky
do rozpočtu na rok 2016, obecný ples )
9. 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 - siedmi poslanci boli prítomní.

2. str.

 Bod č.2/
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice p. Tomáša Štofu a p. Jaroslava Demku.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 1/2016
zo dňa 18.01.2016
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 18.01.2016.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
 Bod č.3/
 Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4/
V roku 2018 obec Jovsa bude sláviť 600 výročie od prvej písomnej zmienky o obcí.
Starostka obce prizvala na zasadnutie obecného zastupiteľstva historika PaedDr.
Martina Molnára zo Zemplínskeho múzea Michalovce, ktorý informoval poslancov
ohľadne vypracovania historickej štúdie o našej obci.
 Bod č.5/
Z dôvodu vzdania sa HKO obce p. Dany Kováčovej k 31.12.2015 obec Jovsa
vypracovala návrh uznesenia obecného zastupiteľstva potrebný k vyhláseniu novej
voľby hlavného kontrolóra pre obec Jovsa na funkčné obdobie 2016-2021.
Obecné zastupiteľstvo p r e r o k o v a l o predložený návrh a prijalo
U z n e s e n i e číslo 2/2016
zo dňa 18.01.2016
k vyhláseniu novej voľby hlavného kontrolóra obce Jovsa na funkčné obdobie 20162021 v ktorom:
A. v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 29. februára 2016, ktorá sa uskutoční v
sále Obecného úradu v Jovse o 17,00 hod.
B. u r č u j e
1. nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
vysokoškolské vzdelanie výhodou
Iné predpoklady: organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, morálna

3. str.
bezúhonnosť, znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy, ovládanie práce
s počítačom, prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej
a kontrolnej činnosti výhodou.
2. náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä :
- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
kontaktný údaj,
Ďalej
- profesijný životopis
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí zaslať alebo odovzdať písomnú
prihlášku spolu s dokladmi najneskôr do 15. februára 2016 (t. j. najneskôr 14 dní pred
dňom konania voľby) v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra NEOTVÁRAŤ“. Osobne možno prihlášku doručiť na Obecný úrad v Jovse do 15,00
hod. V prípade podania prihlášky poštou nerozhoduje dátum podania uvedený poštou
na obálke, rozhodujúcim údajom pre posúdenie včasnosti podania prihlášky je dátum
doručenia prihlášky na obecný úrad v Jovse.
C. s ch v a ľ u j e
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Jovsa tajným hlasovaním.
D. s ú h l a s í
s tým, aby hlavný kontrolór v zmysle § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mohol podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť
E. v o l í
komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:
Predseda: Mgr. Jaroslava Trembuľáková
Člen: Tomáš Štofa
Člen: Mgr. Gabriela Matušková
Člen: Marcel Čižmár
Člen: Jaroslav Demko
Člen: Milan Trembuľák
Člen: Ing. Monika Demková
Člen: Ing. Ladislav Andrejco
F. u r č u j e
termín otvárania obálok a posúdenie splnenia náležitostí na deň 18.2.2016 v
zasadačke Obecného úradu v Jovse o 17:00.
G. u k l a d á
Predsedovi komisie vypracovať zápisnicu z otvárania obálok, ktorá musí obsahovať
výrok o tom, ktorí kandidáti splnili požadované podmienky a budú zaradení do
výberového konania.
H. ž i a d a
ekonómku obecného úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby
hlavného kontrolóra obce Jovsa na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.

4. str.
 Bod č.6
Poslancom Obecného zastupiteľstva boli v časovom predstihu doručené nové Zásady
odmeňovania poslancov OZ spracované poslancom Marcelom Čižmárom a pre
porovnanie zásady vypracované lektorkou školenia
ZMOS p. Mgr. Katarínou
Tamášovou. Po preštudovaní daných materiálov poslanci OZ prijali
U z n e s e n i a číslo 3/2016
zo dňa 18.01.2016
OZ schvaľuje:
Nové zásady odmeňovania poslancov OZ vypracované poslancom Marcelom
Čižmárom
HLASOVANIE:
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.

5. str.
 Bod č.7
P. poslanec Marcel Čižmár vypracoval štatút Jovśanski novinki. Štatút bol preposlaný na
preštudovanie poslancom OZ. Po konzultácií s redakčnou radou bol tento štatút upravený
a predložený poslancom. Následne poslanci prijali
U z n e s e n i a číslo 4/2016
zo dňa 18.01.2016
OZ schvaľuje:
Štatút Jovśanski novinki.
HLASOVANIE:
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.

6. str.
 Bod č.8
 Starostka obce v tomto bode bilancovala prácu za minulý rok, vyzdvihla úspechy,
spoluprácu s jednotlivými subjektmi a zároveň dala slovo k zhodnoteniu vlastného
prínosu poslancom OZ. Podčiarkla dôležitosť kritiky ale aj sebakritiky, hodnotenia
ale aj sebahodnotenia.
 Udalosti a aktivity :
- Spoločné zasadnutie OZ obcí Kusín, Jovsa a Poruba pod Vihorlatom
- Verejné obstarávanie na svetelno-technické meranie k projektu Rekonštrukcia
verejného osvetlenia obce Jovsa (požiadavka VDS na realizačný projekt)
- Osobné poďakovanie starostky obce za spoluprácu a pomoc pri rozvoji obce Ing.
Antonovi Bodnárovi, Ing. Marekovi Hojdanovi, Ing. Ladislavovi Halapyovi,
Adriánovi Buraľovi a Bc. Dušanovi Pulkovi.
- Kolaudácia Art-Frame
- Zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie z KSK na projekt zameraný na rozvoj
kultúry v obci a zabezpečenie zemplínskych krojov
- Pracovné stretnutie s predstaviteľom spoločnosti Perfect Consulting
- Pracovné stretnutie s predsedom regionálneho združenia ZMOS-Zemplín
Plánované aktivity:
- Zasadnutie komisie pre voľby do NR SR
- Pracovné stretnutie starostov z vedením UPSVaR
- Pracovné stretnutie starostov SŠÚ Vinné
- Príprava a realizácia obecného plesu
- Príprava a realizácia stolnotenisového turnaja o pohár starostky obce plánovaný na
deň:20.februára 2016 (rozohrávky od 15.02.2016-19.02.2016)
- Voľba HKO
- Voľby do NR SR
Poslanci OZ sa vyjadrovali k plánovaným výdavkom z dôvodu prípravy rozpočtu na
rok 2016.

 Bod č.9
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Jaroslav Demko
Tomáš Štofa

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

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

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
JOVSA

17.06.2015

