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
24.01.2018 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 –neprítomný
6./ Milan TREMBUĽÁK – prítomný
7./ Mgr. Jaroslava TREMBUĽÁKOVÁ- prítomná
Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná
Obecný kontrolór: Mgr. Anna Kosánová – prítomná
Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková – prítomná
Pracovníčka obce: Mgr. Michaela Podhorová - prítomná
Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo:
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválenie
programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Zhodnotenie práce za rok 2017
5. Žiadosti o poskytnutie dotácie od miestnych organizácií
6. Schválenie úpravy rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018
7. Čerpanie prostriedkov peňažných fondov obce
8. Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu Vybudovanie vodovodu v obci
Jovsa
9. Návrhy zmien a doplnkov v územnom pláne
10. Rôzne –zrealizované a plánované aktivity OcÚ, návrhy a námety k sláveniu 600.
výročia prvej písomnej zmienky o obci
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 - štyria poslanci boli prítomní.

2. str.

 Bod č.2
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka pracovníčku obce Mgr. Michaelu
Podhorovú, za členov návrhovej komisie Marcela Čižmára, Ing. Moniku Demkovú
a Milana Trembuľáka, za overovateľov zápisnice Mgr. Jaroslavu Trembuľákovú
a Jaroslava Demku.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 1/2018
zo dňa 24.01.2018

OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 24.01.2018
HLASOVANIE:

Zo štyroch prítomných poslancov hlasovali za toto uznesenie štyria 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 formou prezentácie zhodnotila práce za rok 2017, a zároveň
poďakovala všetkým, ktorí participovali na rozvoji obci.
O 17:25 sa na OZ dostavil poslanec Milan Trembuľák.
 Bod č.5
Na obecný úrad bola doručená žiadosť FS Jovśan o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce vo výške 1000 €.
Taktiež bola doručená žiadosť TJ ŠM Jovsa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo
výške 2000 €. Finančné prostriedky majú byť použité na finančné zabezpečenie chodu
FK v obci. Predmetné žiadosti sú prílohou zápisnice.
Poslanci OZ sa so žiadosťami oboznámili a najskôr hlasovali za poskytnutie dotácie
pre FS Jovśan. Následne hlasovali za dotáciu pre TJ vo výške 2000 €. Daný návrh
neprešiel. Poslanec Jaroslav Demko navrhol hlasovať za poskytnutie dotácie pre TJ
ŠM Jovsa vo výške 1000 € na jarné kolo futbalovej súťaže.
Poslanci následne prijali

U z n e s e n i e číslo 2/2018
zo dňa 24.01.2018
OZ schvaľuje:
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre FS Jovśan vo výške 1000 €.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre TJ ŠM Jovsa vo výške 1000 €.
HLASOVANIE:
Z celkového počtu piatich prítomných poslancov hlasovali za poskytnutie dotácie pre FS
Jovśan štyria poslanci OZ. Poslanec Marcel Čižmár sa hlasovania zdržal.
Za poskytnutie dotácie pre TJ ŠM Jovsa vo výške 2000 € hlasovali dvaja poslanci
z piatich prítomných. Poslanci Marcel Čižmár, Mgr. Jaroslava Trembuľáková sa hlasovania
zdržali. Poslanec Jaroslav Demko bol proti návrhu.
Za poskytnutie dotácie pre TJ ŠM Jovsa vo výške 1000 € hlasovali z piatich prítomných
štyria poslanci OZ. Marcel Čižmár sa hlasovania zdržal.

4. str.

 Bod č.6
Ekonómka obce predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie obce č. 1/2018 z dôvodu
úpravy rozpočtu. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ následne prijali
U z n e s e n i e číslo 3/2018
zo dňa 24.01.2018

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018. Tvorí prílohu zápisnice.
HLASOVANIE:
Z počtu päť prítomných poslancov hlasovali za toto uznesenie piati poslanci obecného
zastupiteľstva.

5. str.

 Bod č.7
Konečná suma za dodávku a montáž železnobetónových stĺpov verejného osvetlenia
bola stanovená na sumu 3830,82 €.
Tlač Monografie obce predstavuje finančné náklady vo výške 2950 €.
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 4/2018
zo dňa 24.01.2018
OZ schvaľuje:
 Použitie prostriedkov z peňažného fondu obce vo výške 3830,82 € za dodávku
a montáž železnobetónových stĺpov VO.
 Použitie prostriedkov peňažného fondu obce vo výške 2950 € na tlač Monografie
obce.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci OZ z piatich prítomných poslancov.

6. str.

 Bod č.8
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s výzvou na doplnenie ŽoNFP v rámci Výzvy
IROP-PO4-SC421-2017-19 Vodovody/Kanalizácie IROP.
Výzva na doplnenie je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo následne prijalo
U z n e s e n i e číslo 5/2018
zo dňa 24.01.2018
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.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva z piatich
prítomných poslancov.

7. str.
 Bod č.9
Koncom roka 2017 sme p. Ing. arch. Marianne Boškovej odovzdali žiadosti o zmenu
v ÚP od týchto občanov: Peter Doboš, František Halapy, Ing. Ladislav Halapy, Ján Pavlovič
a Ing. Katarína Pavlovičová, MUDr. Marián Rozhon a Jarmila Rozhonová, Ladislav
Mihalečko. Termín verejného zhromaždenia bude stanovený po dohode s Ing.arch. Boškovou.
Žiadosti tvoria prílohu zápisnice.
Starostka obce vyzvala poslancov OZ, aby predniesli svoje návrhy a námety k zmenám
a doplnkom územného plánu v obci.
Poslanci OZ nemali žiadne návrhy a námety.
O 18:40 sa na OZ dostavil poslanec Ing. Ladislav Andrejco.

8.str.

 Bod č.10
V rôznom starostka obce oboznámila poslancov OZ so zrealizovanými a plánovanými
aktivitami na nasledujúce obdobie.
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU:
- Pracovné stretnutie s audítorom ohľadom výsledkov auditu konsolidovanej a individuálnej
účtovnej závierky.
- Oprava odkvapových žľabov a zvodov na budove TJ ŠM.
- Stretnutie detí s Mikulášom, starostka poďakovala a vyzdvihla spoluprácu dobrovoľníkov
pri prípravách šišiek a vianočného punču.
- Účasť kronikárky obce na vzdelávacom seminári Vedenie obecných a školských kroník.
- Schválenie dotácie Ministerstva vnútra SR, v programe Podpora aktivít v oblasti prevencie
kriminality, na výstavbu externého FIT PARKU.
- Príprava obecných novín.
- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov a primátorov RZ MO Zemplín –
Michalovský región.
- Inventarizácia majetku obce k 31.12.2017.
- Účasť ekonómky obce na vzdelávacom seminári Účtovná závierka v obciach k 31.12.2017.
- Spracovanie ročnej účtovnej závierky k 31.12.2017.
- Pracovné stretnutie s riaditeľom VLaM Kamenica nad Cirochou.
- Žiadosť o sponzorstvo adresovaná generálnemu riaditeľstvu Vojenských lesov a majetkov
SR,š.p.
- Oprava vstupnej chodby a šatne obecného úradu.
-Účasť starostky, poslancov OZ, kontrolórky obce a pracovníčok OcÚ na slávnostnom
spoločnom zasadnutí zastupiteľstiev okolitých obcí organizovaného obcou Kusín.
- Pracovné stretnutie so zastupiteľmi LESY SR, o.z. Sobrance ohľadom riešenia havarijného
stavu Jovsianskeho potoka.
- Oslovenie sponzorov k plesu a k výročiu obce.
- Realizácia IV. ročníka Stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce
s nasledovnými výsledkami: I. kategória - 1. miesto: Ján Kalafaktor, 2. miesto: Rastislav
Ihnát, 3. miesto: Štefan Bardoci, II. kategória - 1. miesto: Pavol Čuchran, 2. miesto: Timotej
Čornej, 3. miesto: Pavol Bardoci, III. kategória – 1. miesto: Michal Rejta, 2. miesto: Rudolf
Stariat, 3. miesto: Marián Kopčanský. Za príjemný, športom naladený deň poďakovala
starostka obce všetkým účastníkom a vedúcemu turnaja – Ing. Ladislavovi Andrejcovi.

9.str.
PLÁNOVANÉ AKTIVITY:
- Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu Vybudovanie
vodovodu v obci Jovsa.
- Príprava obecného plesu.
- Orez stromov na verejných priestranstvách ( poprípade výrub – pri schválení OÚ
Odborom starostlivosti o životné prostredie ).
- Pracovné stretnutie starostov Spoločného školského úradu Vinné.
- Obecné podujatie Na ľade.
- Riešenie zmien a doplnkov územného plánu - verejné zhromaždenie.
- Písomné vyjadrenie komisie na ochranu verejného záujmu k sťažnosti občana.
- Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu stromu p. Štefana Andrejcu.
- Slávnostné posedenie učiteľov pôsobiacich v MŠ a ZŠ Jovsa z príležitosti
Medzinárodného dňa učiteľov.
Spoločnosť VVS,a.s. oznámila, že vo výkopových prácach budú pokračovať aj v tomto roku.
NÁVRHY A NÁMETY K SLÁVENIU 600. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
Po diskusii a viacerých návrhoch sa poslanci OZ spolu so starostkou obce zhodli
nasledovne:
 Slávnostný deň 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci bude v nedeľu
22.07.2018. Začne slávnostnou sv. liturgiu v miestnom chráme o 10-tej hodine.
Po sv. liturgii, o 12-tej hodine sa uskutoční slávnostný obed pre pozvaných hostí v sále
obecného úradu.
Hlavný program začne o 14-tej hodine na miestnom futbalovom ihrisku.
 Sprievodné akcie sa budú konať v areáli školy dňa 21.07.2018.



Bod č.11

V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.

Zapisovateľka: Mgr. Michaela Podhorová
Overovatelia: Mgr. Jaroslava Trembuľáková
Jaroslav Demko

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

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

