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
05.10.2016 so začiatkom o 17.15 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
Anna Kolesárová – prítomná
Zástupcovia firmy Zepo s.r.o. - prítomní
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. Rekonštrukcia mosta – účasť zástupcov firmy
5. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3
6. Správa z kontroly MH SR k projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Jovsa
7. Správa audítora z auditu ZŠ za rok 2014
8. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Jovsa
9. Prejednanie žiadostí občanov
10. Rôzne
11. 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. Ing. Ladislava Andrejcu a svojho
zástupcu Tomáša Štofu. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 34/2016
zo dňa 05.10.2016
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 05.10.2016.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali 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/
Zástupcovia firmy Zepo s. r. o. oboznámili poslancov OZ s ďalším postupom pri
rekonštrukcii obecného mosta. Firma vypracovala Dodatok č.1 k zmluve o dielo na
stavbu Rekonštrukcia mosta v obci Jovsa, ktorý zahŕňa technické a finančné zmeny.
Následne poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 35/2016
zo dňa 05.10.2016
OZ schvaľuje:
 Úpravu rozpočtu obce - výdavok na rekonštrukciu mosta pri rodinnom dome s.č. 135
navýšený o 1506,00 €.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali dvaja poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanci Mgr.
p.Jaroslava Trembuľáková, Jaroslav Demko, Milan Trembuľák, Monika Demková, a
Marcel Čižmár sa hlasovania zdržali.

4. str.
 Bod č.5/
Poslanci prejednali niektoré zmeny v rozpočte, ktoré sú upravené rozpočtovým opatrením
č.3/2016
Následne prijali
U z n e s e n i e číslo 36/2016
zo dňa 05.10.2016
OZ schvaľuje:
 Úprava rozpočtu v rozpočtovom opatrení č.3/2016
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

 Bod č.6/
Starostka obce informovala poslancov OZ o správe z kontroly MH SR k projektu
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jovsa. Kontrola bola
vykonaná dňa 13.09.2016 na mieste. Z danej kontroly bola vyhotovená správa bez
zistených nedostatkov a závad. Poslancom OZ bola predložená k nahliadnutiu správa
z kontroly na mieste.
 Bod č.7/
Poslancom OZ bola predložená správa nezávislého audítora z overenia riadnej
účtovnej závierky ZŠ Jovsa za rok 2014.
 Bod č.8/
Po konzultácii s odborným radcom odboru školstva Okresného úradu Košice a jeho
písomným vyjadrením, starostka obce ako štatutárny zástupca zriaďovateľa delegovala
do Rady školy pri Základnej škole v Jovse týchto členov:
- Tomáš Štofa – zástupca starostky
- Mgr. Jaroslava Trembuľáková – poslankyňa OZ
- Mária Šoganová – predsedkyňa miestneho odboru Matice Slovenska
- Mgr. Gabriela Matušková – ekonómka OcÚ
Poslanci OZ berú na vedomie delegovanie členov starostky obce do Rady školy v ZŠ.

5. str.
 Bod č.9/
Na obecný úrad boli doručené žiadosti o kúpu obecných pozemkov:
 od Ing. Radovana Mandzáka o odkúpenie parcely č.512 o výmere 253 m2.
Poslanci následne prejednali žiadosť o odpredaj pozemku a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 37/2016
zo dňa 05.10.2016
OZ schvaľuje:
Zámer o predaj pozemku parcely č.512 o výmere 253 m2
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

6. str.
Žiadosť o kúpu pozemku bola doručená od od Františka Halapyho o odkúpenie
parcely .491 o výmere 187m2.
Poslanci prejednali žiadosť o odpredaj pozemku a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 38/2016
zo dňa 05.10.2016
 od Františka Halapyho o odkúpenie parcely .491 o výmere 187m2.
OZ schvaľuje:
Zámer o predaj pozemku parcely č.512 o výmere 253 m2
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanec Milan
Trembuľák sa hlasovania zdržal.
Od p. Silvii Hlodinkovej bola doručená žiadosť o vybudovanie múrika pre osadenie
náhrobného kameňa. Obec zabezpečí osvetu občanom a následne na základe ich podnetov
príjme stanovisko.
AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
ZREALIZOVANÉ
- Obecná akcia Rozlúčka s letom
- Kontrola z MH SR k projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Jovsa – príprava dokumentácie, miestna obhliadka
- Pokládka PVC podlahy v školskej jedálni
- Montáž vonkajších parapiet v šk. jedálni
- Údržba kontajnerov
- Pokládka dlažby, obkladu a údržba vodoinštalácie v budove TJ ŠM
- Rekonštrukcia mosta pri rodinnom dome so s.č.135
- Pracovné stretnutie starostov obcí a riaditeľov škôl SŠÚ Vinné
- Geodetické zameranie chodníka na stred. autobusovú zastávku
- Likvidácia nelegálnej skládky v extraviláne obce na základe podnetu CHKO Vihorlat
- Stavebné konanie s miestnou obhliadkou ohľadom zmeny v užívaní časti stavby
obecného úradu, následné vydanie stanoviska Stavebného úradu Vinné a záväzného
stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach na zmenu
v užívaní časti stavby obecného úradu na zariadenie pre poskytovanie sociálnych
služieb – denný stacionár
- Vypracovanie energetického certifikátu za účelom prenájmu, následne podpísanie
nájomnej zmluvy
- Pracovné stretnutie starostov mikroregiónu Šírava na OcÚ vo Vinnom
- Prijatie zamestnanca na pozíciu učiteľ materskej školy

-

-

Oznámenie od Ilas Market s.r.o. o zrušení prevádzky so sídlom Jovsa č.26
k 30.09.2016
PLÁNOVANÉ
Pracovné stretnutie a konzultácia vo VVS,a.s. Michalovce
Školenie DCOM na miestne dane a poplatky
Vystúpenie k projektu Včera večar na valaľe
Darčekové poukazy pre seniorov
Pracovné stretnutie starostov Reg. združenia miest a obcí Zemplín – Michalovský
región
Umiestnenie dopravného zrkadla
Dokončovacie práce na rekonštrukcii mosta
Doplnenie a úprava územného plánu obce
Výroba zábradlia na most

 Bod č.8
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Ing. Ladislav Andrejco
Tomáš Štofa

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

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

