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
06.04.2016 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
Kontrolórka obce: Mgr. Anna Kosánová - 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. Problematika napojenia sa na verejný vodovod – prizvaný riaditeľ VVS
5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
6. Schválenie rozpočtu OcÚ a ZŠ
7. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na rok 2016
8. Rôzne – zrealizované a plánované aktivity obce
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. Marcela Čižmára.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 16/2016
zo dňa 06.04.2016
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 06.04.2016.
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.

3.str.
 Bod č.4/
Starostka informovala o doteraz podpísaných zmluvách o budúcej zmluve s VVS a. s.
K dnešnému dňu sa spoločným úsilím podarilo dopracovať k 209 podpísaným
zmluvám čo činí cca 78,87 % domácností. Na OZ boli prostredníctvom verejného
rozhlasu a doručením pozvánok prizvaní tí občania, ktorí mali ohľadom tejto
problematiky dotazy, pripadne nejasnosti. Slovo starostka odovzdala riaditeľovi VVS
a. s. Michalovce Ing. Oliverovi Petríkovi. Ten sa k problematike odborne vyjadril
a odpovedal na dotazy občanov.
 Bod č.5/
Poslancom OZ bolo predložené stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na
roky 2016-2018.
OZ berie na vedomie:
 Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018.

4.str.
 Bod č.6/
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh rozpočtu obce a Základnej školy v Jovse na roky
2016-2018, ktorý bol vypracovaný a predložený obecnému zastupiteľstvu v zmysle
zákona a následne poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 17/2016
zo dňa 06.04.2016
OZ schvaľuje:
Rozpočet ,,Obce Jovsa a ZŠ v Jovse“ na roky 2016 bedz programovej štruktúry tak,
ako bol na obecnom zastupiteľstve prejednaný a uložený ako príloha k zápisnici.
Berie na vedomie:
Návrh rozpočtu na roky 2017-2018
HLASOVANIE:
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.

5.str.
 Bod č.7/
Poslancom OZ bol predložený plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok
2016. Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 18/2016
zo dňa 06.04.2016
OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2016.
HLASOVANIE:
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.

6.str.
 Bod č.8
V rôznom poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 19/2016
zo dňa 06.04.2016
OZ schvaľuje:
Použitie prostriedkov z peňažných fondov na tieto výdavky:
 Vypracovanie projektovej dokumentácie odberného zariadenie RVO1, RVO2,
statického posudku výložníkov pre svietidlo a prevádzkového predpisu VO vo výške
840,00 € fakturované firmou Alnico s.r.o. Michalovce
 Vypracovanie projektu a architektonické práce na stavbe,, Obnova turisticky
zaujímavého objektu prírodnej studničky v obci Jovsa“ vo výške 940,00 €
fakturované Ing. arch. Martinom Hakošom.
 Výstavbu chodníka na miestnom cintoríne
 Zálohovú platbu firme LEKOS
 Vypracovanie monografie obce vo výške 3000 €

HLASOVANIE:
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci
obecného zastupiteľstva.

7.str.
Na OZ bola doručená žiadosť od Gréckokatolíckej cirkvi – farnosť Jovsa o finančnú
výpomoc a spoluprácu pri skrášľovaní chrámu, farskej budovy a ich okolia. Vo svojej
žiadosti vytýčili plán činnosti na rok 2016 a rozpočtované náklady na tieto aktivity:
 Oprava vodovodnej prípojky ku farskej budove a priviesť vodu ku chrámu
(pripojením sa na školský vodovod). Predpokladaná investícia 2500 €.
 Oprava príjazdových chodníkov ku chrámu a ku farskej budove.
Predpokladaná investícia 3000 €.
 Pribudovať splachovacie WC ku sakristii –predpokladaná investícia 2500 €.
Sakristia chrámu sa už zrekonštruovala (maľba, nábytok, dlažba vo výške 5500
€)
 Oprava fasády farskej budovy. Predpokladaná investícia 8000 €
 Úprava okolia chrámu a výsadba drevín. Predpokladaná investícia 1500 €
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 20/2016
zo dňa 06.04.2016
OZ schvaľuje:
Príspevok cirkvi vo výške 1500,00 € na účel:
výstavba chodníka z miestnej komunikácie k vstupnej bráne ku chrámu.
HLASOVANIE:
Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného
zastupiteľstva. Poslanec p. Marcel Čižmar a Milan Trembuľák sa hlasovania zdržal.
Na OZ bola doručená žiadosť p. Boženy Gazuličovej a Juraja Gazuliča, Jovsa s.č.66
o udelenie výnimky – platba za TKO na rok 2016. Z dôvodu, že v prijatom VZN č.16/2014
nie sú udelené žiadne úľavy sa žiadosti nevyhovuje.
OZ berie na vedomie:
Žiadosť p. Juraja Gazuliča a Boženy Gazuličovej.

8.str.
Udalosti a aktivity Obecného úradu.
 Stolnotenisový turnaj – poďakovanie starostky za zdarný priebeh p. poslancovi
Ing. Ladislavovi Andrejcovi a dobrovoľníkom M. Kopčanskému, O. Demkovi
a M. Čuchranovi za asistenciu pri rozohrávkach v týždni pred turnajom.
 Pracovné stretnutie s architektom ohľadom projektu ,, Obnova turisticky
zaujímavého objektu prírodnej studničky v obci Jovsa.
 Stavebné konania – kolaudácia domov p. Bachledu, p. Kureja, p. Javorského,
stavebné povolenie - výstavba rodinného domu p. Ľ. Modrák
 Provizórna oprava zosuvu okraja miestnej komunikácie zabetónovaním na
moste medzi p. R. Gombovou a p. A. Pončičovou.
 Príprava zmlúv o budúcej zmluve s VVS a. s. podľa LV ( overovanie podpisov
pri podpísaní tejto zmluvy občanmi, apelácia cez letáky, miestny rozhlas a
písomne poštou pre občanov, ktorí sa v obci trvale nezdržiavajú).
 Vypracovanie realizačného projektu pre VDS Ing. Alexom. Následne dôjde
k podpísaniu zmluvy s VDS o výpožičke podperných bodov a dojednanie
termínu odovzdávacieho konania potrebného k začatiu realizácie projektu,,
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.“
 Účasť starostky na školení RVC ohľadne výrubu drevín
 Pracovné stretnutie so zástupcami firmy Movyrob Prešov.
 Údržba schodišťa a vstupnej chodby rómskej 8.bytovej jednotky a čiastočná
oprava chodníka pred poštou. Náklady na túto údržbu boli financované
refundáciou cez UPSVaR Michalovce prostredníctvom § 52 – Aktivačná
činnosť.
 Účasť starostky na sneme RZ – ZMOS – Zemplín
 Pracovné stretnutie s riaditeľom VVS a. s. Michalovce
 Obhliadka stromov a vydanie rozhodnutia OU Odboru starostlivosti o životné
prostredie ohľadne výrubu stromov.
 Prieskum trhu ohľadom výstavby komunikácií na miestnom cintoríne
a následná obhliadka. Predloženie rozpočtovaných nákladov a výber možnej
alternatívy (výstavby pozdĺžnej a priečnej cesty).
 Podaná žiadosť na individuálne potreby obce – oprava a modernizácia
sociálnych zariadení v budove Obecného úradu
 Účasť starostky obce na Dni učiteľov organizovaného SŠÚ- Vinné.
Z príležitosti tohto dňa, poďakovanie v mene obce, učiteľom ZŠ a MŠ Jovsa.
 Podaná žiadosť o dotáciu na projekt ,,Obnova turisticky zaujímavého objektu
prírodnej studničky v obci Jovsa“.

9.str.

Plánované aktivity
 Členská schôdza ZTP
 Obecná brigáda s občerstvením
 Podpora pri zabezpečovaní XXXII. ročníka Podvihorlatského maratónu
konaného dňa:01.05.2016
 Osadenie futbalovej záchytnej siete a údržba lavičiek na futbalovom
ihrisku.
 Údržba zábradlí na mostoch v obci
 Pokladka dlažby chodníka pred budovou pošty
 Výstavba komunikácie v areáli miestneho cintorína
 Osadenie zábrany pred detským ihriskom a kúpa šmýkačky
 Výrub stromov a náhradná výsadba
 Výstavba chodníka z miestnej komunikácie k vstupnej bráne ku chrámu

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

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

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

