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
20.09.2017 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
Obecný kontrolór: Mgr. Anna Kosánová – neprítomná
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. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jovsa
5. Žiadosť o NFP za účelom výstavby vodovodu v obci
6. VZN o miestnom referende;
7. Kúpno-predajná zmluva Pavel Vataha
8. Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2017
9. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017
10. Rôzne – zrealizované a plánované aktivity obce
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 - šiesti poslanci boli prítomní.

2. str.

 Bod č.2
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka ekonómku obce, Mgr. Gabrielu
Matuškovú, za overovateľov zápisnice poslancov p. Tomáša Štofu a p. Jaroslava Demku.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 33/2017
zo dňa 20.09.2017
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 20.09.2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

3. str.
 Bod č.3
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4
Starostka obce predložila poslancom OZ upravený Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Jovsa na obdobie rokov 2014-2020.
Obecné zastupiteľstvo následne prijalo
U z n e s e n i e číslo 34/2017
zo dňa 20.09.2017
OZ schvaľuje:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jovsa na obdobie rokov 20142020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.
 Bod č.5
Na Obecné zastupiteľstvo sa dostavila o 17,25 hod p. posl. Mgr. Jaroslava Trembuľáková.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s podmienkami výzvy a zoznamom povinných
príloh ŽoNFP v rámci Výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19 Vodovody/Kanalizácie-IROP.
Obecné zastupiteľstvo následne prijalo
U z n e s e n i e číslo 35/2017
zo dňa 20.09.2017
OZ schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Vybudovanie vodovodu v obci
Jovsa“ realizovaného v rámci výzvy pre Operačný program: Integrovaný regionálny
operačný program, Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 50 000 €,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce ( 20
% DPH ).
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

5. str.
 Bod č.6
V zmysle § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starostka obce predložila Návrh VZN č. 1/2017 o organizovaní miestneho
referenda, ktoré bude komplexne riešiť problematiku organizácie miestneho referenda
v obci Jovsa.
Návrh VZN č.1/2017 o organizovaní miestneho referenda tvorí prílohu zápisnice.
Pán poslanec Marcel Čižmár predložil tieto pripomienky na zapracovanie do návrhu VZN:


v § 4 bod. 1. Upraviť znenie.

Pre organizáciu miestneho referenda, hlasovanie, sčítavanie hlasov a zisťovanie jeho
výsledkov zriadi obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 11a ods.6 zákona o obecnom
zriadení bezodkladne po vyhlásení referenda orgány pre miestne referendum, ktorými sú:
- komisia pre miestne referendum (ďalej len ,,komisia“),
•

v § 4 bod. 3. Upraviť znenie.

Komisia musí mať najmenej päť členov. Pre prípad odstúpenia člena komisie sa určujú
najmenej dvaja náhradníci do komisie. (pre § 5 bod 1).
Do komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka petičný výbor, ak bolo miestne
referendum vyhlásené na základe petície. Mená, priezviská, adresy trvalého pobytu,
telefonické a e-mailové kontakty na delegovaných členov a náhradníkov komisie sa oznamujú
starostovi.
•

v § 4 bod. 4. Upraviť znenie.

Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta obce v lehote určenej uznesením zastupiteľstva
o vyhlásení miestneho referenda.
•

v § 4 bod. 5. Upraviť znenie.

Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia:
,, Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu člena
komisie a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, všeobecne
záväzným nariadením obce Jovsa o organizovaní miestneho referenda a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.“
Sľub sa skladá písomne. Odmietnutie zloženia sľubu alebo sľub s výhradou majú za následok
zánik členstva v komisii. Funkcia člena komisie zaniká aj vtedy, ak nezloží sľub najneskôr
päť dní pred konaním referenda, to sa netýka náhradníkov.


v § 5 bod. 3. Upraviť znenie.

Komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou všetkých svojich členov zo svojho
stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda
žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie, ktorý nie je jej členom, menuje ho starosta
zvyčajne zo zamestnancov obce, najneskôr 30dní pred určeným dňom konania referenda.

6. str.
Zapisovateľ plní funkciu odborného poradcu komisie a zabezpečuje administratívne
a organizačné záležitosti súvisiace s plnením úloh komisie.

Obecné zastupiteľstvo sa s návrhom oboznámilo a následne prijalo

U z n e s e n i e číslo 36/2017
zo dňa 20.09.2017

OZ schvaľuje:
Návrh VZN č.1/2017 o organizovaní miestneho referenda s pripomienkami, ktoré boli
zapracované do návrhu VZN.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci.

7. str.
 Bod č.7
Poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí OZ schválili priamy predaj pozemku pre
žiadateľa, p. Pavela Vatahu, za cenu 890 eur (stanovenú podľa znaleckého posudku č.
58/2017) vo vlastníctve obce, parc. č. C-KN 906/4 vedenú ako záhrada o výmere 325 m2.
Následne bola vypracovaná kúpna zmluva, uzatvorená v zmysle § 588
a následne Občianskeho zákonníka, medzi účastníkmi konania:
Obec Jovsa a Pavel Vataha. Táto zmluva bola poslancom OZ predložená k nahliadnutiu.
Poslanci OZ následne prijali

U z n e s e n i e číslo 37/2017
zo dňa 20.09.2017

OZ schvaľuje:
Kúpnu zmluvu, v ktorej predávajúci Obec Jovsa, 072 32 Jovsa, s.č. 73 je výlučným
vlastníkom nehnuteľností zapísanej na LV č. 581, k. ú. Jovsa, parc. č. C-KN 906/4
vedenej ako záhrada o výmere 325 m2.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci.

8. str.
 Bod č.8
Poslancom OZ bolo ekonómkou obce predložené plnenie rozpočtu obce ku 30.06.2017.
Tvorí prílohu zápisnice.
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce ku 30.06.2017.

 Bod č.9
Poslancom OZ bolo ekonómkou obce predložené rozpočtové opatrenie č. 3/2017. Tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 38/2017
zo dňa 20.09.2017
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

9. str.
 Bod č.10
UDALOSTI A AKTIVITY OÚ
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY:
- Stavebné konanie ohľadom výstavby rod. domu Ing. Františka Halapyho.
- Výstavba kanalizačnej prípojky k budove TJ, príprava pre vodovodnú prípojku.
- Zriadenie toaliet pre verejnosť v budove TJ a šatne pre rozhodcu.
- Rekonštrukcia prívodu el. vedenia k budove TJ – výmena kábla, rozvodnej skrine –
vnútornej a vonkajšej.
- Pokládka dlažby vstupnej chodby v materskej škole, výmena nádržiek detských toaliet a
vodovodných batérií.
- Osadenie nových stĺpov a lámp osvetlenia na miestnom cintoríne.
- Účasť starostky obce na 34. ročníku Folklórnych slávnosti v Porube pod Vihorlatom.
- Stavebné konanie ohľadom výstavby rodinného domu Jána Pavloviča ml.
- Príprava dokumentácie, pracovné stretnutia ohľadom podania žiadosti o NFP v rámci výzvy
pre Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program.
- Doplnenie žiadosti o NFP k revitalizácii prameňa – výzva PPA.
- Zrealizovaná požiadavka VVS,a.s. – opätovné vyčistenie parcely k začatiu stavby vodovodu,
sprístupnenie prechodu z cesty II. triedy na parcelu, dočasné premostenie, poďakovanie Voj.
lesom a majetkom.
- Pracovné stretnutie s arch. Ing. Dankaninovou a kompetentným odborníkom na parkovacie
priestory.
- Stavebné konanie o odstránení stavby p. Martina Gondžúra.
- Stavebné konanie ohľadom výstavby rodinného domu p. Viktórie Fencíkovej.
- Oprava zatekajúcej strechy na Dome smútku.
- Iniciovanie a účasť starostky na pracovnom stretnutí Komisie na ochranu verejného záujmu.
- Oprava betónového mostíka po autonehode pri dome so súpis. číslom 87 účastníkom
nehody.
- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov obcí mikroregiónu Šírava.
- Rozlúčka s letom – poďakovanie starostky obce sponzorom podujatia – Voj.lesom
a majetkom v Kamenici nad Cir., spol. Ilas a spol. AquaPro, zaangažovaným poslancom OZ,
pracovníčkam OcÚ, kuchárkam za chutný guľáš, členom miestneho futbalového klubu, MOS,
rómskej komunite a všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli ochotní prispieť k vydarenému
priebehu podujatia.

10.str.
Starostkou obce bola predložená najvýhodnejšia cenová ponuka na výmenu okien v
kuchyni školskej jedálne. V predloženej ponuke neboli započítané náklady na murárske práce.
Tie firma vyčísli po presnom zameraní okien.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 39/2017
zo dňa 20.09.2017
OZ schvaľuje:
Rekonštrukciu v jedálni ZŠ- výmena okien firmou Stami. Finančné prostriedky vo
výške 3 500 € sa použijú z prostriedkov peňažných fondov.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.
- Upozornenie firmy Edison na nefunkčnosť rozhlasu pri súp.č. 93 a firmy Movyrob na
nefunkčnosť svetiel ( č.167,169,107).
- Upozornenie Dopravného inšpektorátu na zvýšenú rýchlosť cestnej premávky v obci
a prosba o súčinnosť pri zvýšení bezpečnosti cestnej dopravy.
- Pracovné stretnutie so zástupcami spol. VVS,a.s. a Mgr. L. Zummerom spojené
s obhliadkou ohľadom výstavby vodovodu.
- Účasť na parciálnej porade spol. ARRIVA Michalovce k tvorbe cestovného poriadku
pravidelnej autobusovej dopravy platného od 10. decembra 2017.
- Žiadosť o dohadovacie konanie pre dofinancovanie základnej školy adresovaná Okresnému
úradu Košice, odbor školstva.
- Príprava projektovej dokumentácie el. prípojky a odberného el. zariadenia pre napojenie na
zdroj el. energie rómskej bytovej jednotky.
- Spol. Lekos oboznámená s právnymi pripomienkami k zmluve, odpoveď. Starostka obce
navrhuje osobné stretnutie s firmou LEKOS ohľadne článku 3 s ktorým OZ súhlasí
s písomným súhlasom nájomcu, práva a povinnosti zmluvných strán nesúhlasíme s čl.6 so
sankciami. Bod 12 chceme zazmluvniť vlastníctvo stĺpov.
PLÁNOVANÉ AKTIVITY:
- Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním ohľadom vodoprávneho konania
ohľadom povolenia na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z ČOV Jovsa.
- Účasť starostky obce na technicko-bezpečnostnej prehliadke pre vodnú stavbu Zemplínska
Šírava.
-Účasť starostky obce na pracovnom seminári starostov a riaditeľov základných škôl
organizované Spoločným školským úradom Vinné.
- Vymaľovanie interiéru Domu smútku a strednej autobusovej zastávky ( pri priaznivom
počasí ).
- Rozšírenie rozhlasu, osadenie nového umývadla na cintoríne.
- Zriadenie el. prípojky a odberného el. zariadenia pre napojenie na zdroj el. energie rómskej
bytovej jednotky.
- Úprava verejných priestranstiev.
- Riešenie zmien a doplnkov územného plánu obce s Ing. Boškovou.
- Osadenie nových stĺpov verejného osvetlenia v neosvetlených úsekoch, montáž svietidiel.

11.str.
- Postúpenie sťažnosti občana Komisii pre ochranu verejného záujmu.
- Poukážky pre seniorov, spoločenské posedenie v rámci Mesiaca úcty k starším ( 22.10.).
- Účasť pracovníčky OcÚ na odbornom seminári: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
a zákon o správnych poplatkoch.
-Starostka navrhla pracovné stretnutie ohľadne monografie obce.
- Konanie ohľadne výrobu drevín a krov pre firmu Z.O.A.
Ďalšie informácie:
- Denný stacionár má pozastavenú činnosť, avšak podľa slov riaditeľky, vedenie vyvinie
maximálne úsilie, aby od 1. januára 2018 mohli svoju činnosť obnoviť, jednak kvôli záujmu
a spokojnosti našich seniorov, jednak do projektu investovali nemalé vlastné finančné
prostriedky.
- Oboznámenie poslancov OZ s listom Ministerstva financií SR ohľadom príspevkovej
organizácie Správa cestovného ruchu Zemplínska šírava.
- Riešenie termínu osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky.
- poslanec Tomáš Štofa informoval OZ zo zasadnutia Rady základnej školy, ohľadom
bezpečnosti cestnej premávky v priestoroch strednej autobusovej zastávky kde je zvýšený
pohyb detí pri príchode a odchode zo školy. Návrhom bolo zvislé a vodorovné dopravné
značenie na ceste druhej triedy- prechod pre chodcov a výzva adresovaná vedeniu Arrivy,
aby školské spoje zachádzali na vymedzené priestranstvo strednej autobusovej zastávky.
Starostka obce predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku na výmenu okien v budove TJ..
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 40/2017
zo dňa 20.09.2017
OZ schvaľuje:
Rekonštrukciu v budove TJ- výmena okien a dverí firmou Stami. Finančné prostriedky
vo výške 2559 € sa použijú z prostriedkov peňažných fondov.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.



Bod č.11

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

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

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

