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
15.06.2016 so začiatkom o 17.15 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO- neprítomný
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. Všeobecné záväzné nariadenie obce č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jovsa
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2015
6. Záverečný účet za rok 2015
7. Výročná správa obce za rok 2015
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2016
9. Rôzne – zrealizované a plánované aktivity obce
10. Záver
S pozdravom

 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.

2. str.

 Bod č.2/
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice p. Jaroslava Demku a Ing. Moniku
Demkovú. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 21/2016
zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 15.06.2016.
HLASOVANIE:

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

3. str.

 Bod č.4/
Poslancom OZ bol v časovom predstihu doručený návrh VZN č.1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jovsa.
Taktiež bolo zverejnené na obecnej tabuli a na webovej stránke obce. Poslanci OZ
o danom návrhu VZN č.1/2016 rokovali a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 22/2016
zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie obce č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jovsa
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

 Bod č.5/
Hlavná kontrolórka obce preniesla svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok
2015
OZ berie na vedomie:
Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2015

4. str.

 Bod č.6/
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Záverečného účtu obce Jovsa za rok 2015
a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 23/2016
zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje:
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
Tvorbu rezervného fondu v nulovej výške
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.

5. str.

 Bod č.7/
Poslanci OZ boli oboznámený s Výročnou správou obce za rok 2015
OZ berie na vedomie:
Výročnú správu obce za rok 2015
 Bod č.8
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ návrh plánu činnosti hlavného
kontrolóra na II .polrok 2016. Poslanci OU následne prijali
U z n e s e n i e číslo 24/2016
zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.

6. str.

 Bod č.9

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
APRÍL
Žiadosť adresovaná Gréckokatolíckej cirkvi – farnosť Jovsa o dlhodobý nájom pozemkov –
pri chráme, cintorín, za účelom investície dostavby časti komunikácie kde pokračujú hrobové
miesta
Pracovné stretnutie s riaditeľom Obvodného úradu PZ vo Vinnom ohľadom dopravnej
nehody a škodovej udalosti pre obec
Účasť pracovníčky OcÚ na školení ohľadom elektronickej komunikácie so sociálnou
poisťovňou
Uzatvorenie zmluvy s VSD, a. s. o výpožičke podperných bodov k projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia
Odovzdávacie konanie stavby medzi VSD a .s. a vedúcimi zástupcami firmy Movyrob
Pracovné stretnutie s bývalým riaditeľom VVS, a .s. a odovzdanie zmlúv
Stavebné konanie ohľadom odstránenia stavby p. Mareka Demku
Členská schôdza ZTP s obdarovaním jubilantov
Účasť pracovníčky OcÚ na odbornom seminári k potrebným úpravám registratúrneho
poriadku
Obecná brigáda” Skrášlime spoločne Jovsu”
Výrub stromov a náhradná výsadba, orez stromov nad futbalovým ihriskom pod dohľadom
odborného pracovníka CHKO Vihorlat
Uzatvorenie Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb pre obec
MÁJ
Spolupráca pri zabezpečovaní XXXII. ročníka Podvihorlatského maratónu
Realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia za podmienok stanovených VSD,a. s.
Pracovné stretnutie s vedúcim Lesnej správy Jovsa o možnostiach ďalšej spolupráce
Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce medzi obcou a Gréckokatolíckou
cirkvou – farnosťou Jovsa, ktorou sa poskytuje dotácia vo výške 1 500.- € na financovanie
výdavkov spojených s výstavbou chodníka z miestnej komunikácie k vstupnej bráne ku
chrámu
Pokládka dlažby chodníka pred budovou pošty
Účasť starostky obce na Dni priateľstva slovensko-ukrajinských vzťahov na hraničnom
priechode Vyšné Nemecké – Užhorod. Hlavnými organizátormi Medzinárodného
spoločensko-kultúrneho podujatia boli Košický a Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s
mestami Michalovce a Sobrance.

7. str.
Pracovné stretnutie starostky obce s novým riaditeľom VVS, a. s. s Ing. Kristiánom Babincom
a s poslancom NR SR Ing. Emilom Ďurovčíkom
Okresná revízia stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny národnej prírodnej rezervácie
„Jovsianska hrabina“ spojená s obhliadkou
Príprava záverečného účtu obce
Konsolidovaná účtovná závierka
Účasť pracovníčky OcÚ na školení matrikárov
Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľkou Domu Matice slovenskej Michalovce JUDr.
Máriou Kušnírovou a následné stretnutie s občanmi v sále OcÚ – rozšírenie miestnej základne
o nových členov
Príprava obecných novín
Pracovné stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva ohľadom kultúrnych podujatí
Osadenie šmýkačky a parkovacích zábran pri detskom ihrisku
Údržba zábradlí na miestnych mostoch
JÚN
Podpísanie autorských zmlúv súvisiacich s prípravou monografie o obci Jovsa
Oprava rozhlasu pri p. Stanislave Šeptákovej
Príprava VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Jovsa
Pracovné stretnutie s Ing. Zimovčákom z Biskupského úradu v Košiciach ohľadom
uzatvorenia zmluvy o dlhodobom prenájme pozemkov
Účasť obce na privítaní prezidenta SR v Michalovciach
Písomná výzva vlastníkov nehnuteľnosti k úprave pozemkov
Obecné zastupiteľstvo
Žiadosť na riešenie havarijného stavu – údržby drobného vodného toku adresovaná
Generálnemu riaditeľstvu Lesy SR v Banskej Bystrici
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
Deň detí, matiek a otcov
Výlet na Ľubovniansky hrad
Rozlúčka s letom
Oprava výtlkov miestnych komunikácii
Oprava mostu pri p. Inancovej – cenová ponuka firiem
Oprava betónového múrika na moste pri základnej škole – svojpomocne a p. Zuščák
Prechodový chodník na strednú zastávku
Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom VVS, a. s. a poslancom NR SR
Údržba budovy TJ ŠM – sociálne zariadenia, sprchy
Po kontrole VO riešiť svorky na vianočnú výzdobu
Spoločensko-športový deň RZ MO Zemplín – Michalovský region
Šport nás spája – akcia SŠÚ Vinné organizovaná v Porube p./Vih.

Úprava verejných priestranstiev – lavičky k autobus. zastávke a obec. úradu
8. str.
RÔZNE
Žiadosť p. Lichvárovej
Starostka obce delegovala člena do rady školy MŠ Mgr. Gabrielu Matuškovú. Poslanci
následne prijali
U z n e s e n i e číslo 25/2016
zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje:
Delegovanie člena do rady školy MŠ
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného
zastupiteľstva.

9. str.

Vedenie FK TJ Kusín požiadalo obec Jovsa o prepožičanie futbalového ihriska a budovy TJ
pre FK Kusín
U z n e s e n i e číslo 26/2016
zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje:
Prepožičanie (nájom) futbalového ihriska a budovy TJ za 30 € za jeden zápas + údržbu
ihriska, kosenie
HLASOVANIE:
Z počtu šesť prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného
zastupiteľstva, jeden poslanec OZ Milan Trembuľák sa hlasovania zdržal.
Odmeny poslancov za I. polrok
Likvidácia starých svetiel verejného osvetlenia
Družba s obcou na Ukrajine
Plánované OZ – júl - úprava rozpočtu za 1. polrok 2016

 Bod č.10
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Ing. Monika Demková
Jaroslav Demko

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

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

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
JOVSA

15.06.2016

