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
16.10.2017 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. Zriadenie vecného bremena na zaťažených nehnuteľnostiach v rámci stavby
Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa
5. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na časť stavby Výstavba
verejného vodovodu v obci Jovsa
6. Čerpanie prostriedkov peňažných fondov obce – výmena okien v kuchyni ZŠ
7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2017
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 - 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. Marcela Čižmára a p.Milana
Trembuľáka.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 41/2017
zo dňa 16.10.2017
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 16.10.2017.
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
Na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce, na ktorých je plánovaná výstavba verejného
vodovodu v obci Jovsa a na základe výzvy VVS a.s. je potrebné zriadenie bezodplatného
vecného bremena na zaťažených nehnuteľnostiach. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 42/2017
zo dňa 16.10.2017
OZ schvaľuje:
Zriadenie bezodplatného vecného bremena na zaťažených nehnuteľnostiach v rámci
stavby Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa na časti stavby
SO 01 Vodovodné rozvody
Rad A dĺžka 22,9 m
Rad B dĺžka 22,9 m
Rad J dĺžka 550 m,
a to na tie časti zaťažených nehnuteľností, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.
 Bod č.5/
Poslancom v časovom predstihu bolo doručená zmluva o postúpení práv a povinností
stavebníka na časť stavby Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa. Táto zmluva tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Poslanci sa s danou zmluvou oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 43/2017
zo dňa 16.10.2017
OZ schvaľuje:
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na časť stavby Výstavba verejného vodovodu v
obci Jovsa.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

5. str.
 Bod č.6
Po zameraní okien v kuchyni školskej jedálne firmou StaMi bola stanovená konečná
cena spolu s murárskymi prácami vo výške 4 852,00 €. Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 44/2017
zo dňa 16.10.2017
OZ schvaľuje:
Navýšenie čerpania prostriedkov peňažných fondov obce vo výške 1352,00 € – výmena okien
v kuchyni ZŠ
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

6. str.
 Bod č.7
Poslancom OZ bolo ekonómkou obce predložené rozpočtové opatrenie č.4/2017. RO je
v prílohe tejto zápisnice.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 45/2017
zo dňa 16.10.2017
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2017.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

7. str.

 Bod č.8
Na zasadnutie OZ O 17,34 sa dostavila p. posl. Mgr. Jaroslava Trembuľáková
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
- Školenie pracovníčky OcÚ ohľadom osvedčovania listín a podpisov na listinách
a novela zákona o správnych poplatkoch.
- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí zástupcov samospráv a riaditeľov ZŠ
a MŠ Spoločného školského úradu Vinné.
- Konanie spojené s ohliadkou ohľadom výrubu drevín spoloč. ZOA s.r.o.
- Kolaudačné konanie rodinného domu rod. Rudolfa Ždiňáka.
- Vymaľovanie Domu smútku, poďakovanie poslancom Marcelovi Čižmárovi
a Milanovi Trembuľákovi.
- Riešenie zmien a doplnkov územného plánu obce Ing. Boškovou, postúpenie žiadosti
občanov.
- Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych
krajov.
- Pracovné rokovanie ohľadom určenia vodorovného dopravného značenia - priechodu
pre chodcov spojené s obhliadkou.
- Príprava podkladov pre audit účtovnej závierky za rok 2016.
- Príprava podkladov a následná previerka stavu zákonnosti postupu obce pri prijímaní
VZN obce na úseku stavebného konania so zameraním na drobné stavby a pri
dodržiavaní vybraných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení.
- Účasť kontrolórky obce na pracovnom stretnutí starostov a kontrolórov okolitých obcí
s JUDr. J. Sotolářom ohľadom stavu a ďalších postupov obcí regiónu Zemplínska
šírava ( Správa cestovného ruchu Zemplínska šírava ) – v nadväznosti na existenciu
spoločnej príspevkovej organizácie. Podpísanie zmluvy o poskytovaní právnych
služieb JUDr. Sotolářa, dotknutých obcí (tvorí prílohu tejto zápisnice).
- Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním ohľadom vodoprávneho konania
vo veci vypúšťania odpadových vôd z ČOV Jovsa.
- Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu spojené s obhliadkou.
- Osadenie stĺpov verejného osvetlenia v neosvetlených úsekoch obce.
- Pracovné školenie starostov obcí k voľbám do orgánov samosprávnych krajov.
- Zasadnutie obecného zastupiteľstva.
PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY
- Úprava verejných priestranstiev - výsadba, výrub.
- Školenie pracovníčky OcÚ ohľadom Zákona o miestnych daniach a poplatkoch,
novela zákona o odpadoch.
- Zvolanie Štátneho stavebného dohľadu na základe písomného podnetu občana spojené
s miestnou obhliadkou.
- Školenie pracovníčky OcÚ ohľadom výkazníctva sociálnej poisťovne.
- Účasť pracovníčky OcÚ na školení matrikárov.
- Slávnostné posedenie seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším.

8. str.
-

Vodoprávne konanie vo veci schválenia manipulačného poriadku vodnej stavby
Zemplínska šírava.
Odovzdanie projektovej dokumentácie, fotodokumentácie a ďalších podkladov
k podaniu žiadosti o NFP ohľadom stavby „Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“.
Účasť pracovníčky OcÚ na školení predsedov, podpredsedov a zapisovateľov
okrskovej volebnej komisie.
Príprava cintorínov na sviatok Všetkých svätých, osadenie umývadla, reproduktorov.
Montáž svietidiel na osadené stĺpy.
Výmena okien a dverí v budove TJ ŠM na miestom futbalovom ihrisku a v kuchyni
školskej jedálne.
Úprava koryta Jovsianskeho potoka správcom potoka, Lesy Slovenskej republiky,
štátny podnik Odštepný závod Sobrance.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 4. november 2017.

V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Marcel Čižmár
Milan Trembuľák

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

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

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
JOVSA

16.10.2017

