
                                                 O B E C   J O V S A 

OBECNÝ ÚRAD,  072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@jovsa.sk 

 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z  obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 

04.08.2015 so začiatkom o 17.00 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: Dana KOVÁČOVÁ – prítomná 

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. Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia 

5. Žiadosť ZŠ a výzva Environmentálneho fondu  

6. Správa z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontrola hospodárnosti 

a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.06.2015 

Úprava rozpočtu za II. kvartál 2015 – rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

7. Informácie z Valného zhromaždenia MAS ,, Zemplín pod Vihorlatom“ 

8. Denný stacionár  

9. Viacúčelová optická dátová komunikačná sieť na území obce Jovsa 

10. Schválenie PHSR obce Jovsa na roky 2014-2020, Programu rozvoja bývania obce 

Jovsa na obdobie rokov 2015-2025, Stratégie SR pre integráciu Rómov obce Jovsa 

do roku 2020. 

11. Prejednanie žiadostí občanov 

12. Rôzne ( doterajšie a pripravované aktivity OÚ, futbal, komisie OÚ ) 

13. Diskusia 

14. Záver 
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 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.  

 Bod č.2/  

Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr. 

Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice  p. Tomáša Štofu a Mgr. Jaroslavu 

Trembuľákovú.  OZ prijalo  

 

U z n e s e n i e číslo 24/2015 

                                                       zo dňa 04.08.2015 

 

OZ schvaľuje: 

Program  rokovania OZ dňa: 04.08.2015. 
HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
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 Bod č.3/ 

 Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia. Starostka oboznámila poslancov OZ 

s listom od VLM Kamenica nad Cirochou o vyhodnotení výberového konania na 

pozemky k. ú. Jovsa podľa prejednaného znaleckého posudku na dané pozemky. 

VLM oznámili, že našu ponuku kúpnej ceny vo výške 6820 € prijímajú , a tým sa 

Obec Jovsa stane budúcim kupujúcim subjektom pozemkov ponúknutých vo 

výberovom konaní. Podmienkou pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je udelenie 

súhlasu Ministerstva obrany SR.  

 Firma LEKOS nereagovala  na tel. výzvu ohľadom úpravy zmluvy. Obec Jovsa 

písomnou žiadosťou vyzvala firmu, aby do najbližšieho termínu OZ t.j.04.08.2015 

doručila túto zmluvu na Obecný úrad Jovsa.  

Zmluva s firmou LEKOS bola upravená a osobne doručená dňa 3.8.2015. 

V deviatom bode programu sa poslanci oboznámia s  upravenou zmluvou. Ak 

nebudú námietky v zmluve zo strany poslancov, OZ príjme uznesenie a 

opätovne poverí starostku k jej podpísaniu.  

 

 Bod č.4/ 

Na OZ prítomní p. Hajduková a p. Matta  informovali poslancov OZ o vypracovanej 

svetlotechnickej štúdii VO pre obec Jovsa a priebehu predkladania žiadosti na 

Ministerstvo životného prostredia. Podmienkou predloženia tejto žiadosti je potrebné 

prijať uznesenie. 

 

U z n e s e n i e číslo 25/2015 

                                                       zo dňa 04.08.2015 

 

OZ schvaľuje:  

   

1) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jovsa , ktorý je realizovaný obcou 

Jovsa,  

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci  

4) OZ súhlasí s úhradou faktúry za vypracovanie  projektovej dokumentácie na projekt 

s názvom: Modernizácia verejného  osvetlenia v obci Jovsa 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
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 Bod č.5/ 

Vedenie ZŠ v Jovse predložilo na rokovanie OZ žiadosť o rekonštrukciu školskej jedálne. 

Nakoľko bola zverejnená výzva Environmentálneho fondu - Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, starostka obce navrhla 

podať žiadosť o dotáciu ohľadne výzvy. Termín na predloženie žiadosti je do 09.10.2015. 

Bližšie informácie podala p. Hajduková a p. Matta. 

Následne poslanci OZ prijali  

 

 

U z n e s e n i e číslo 26/2015 

                                                       zo dňa 04.08.2015 

 

OZ schvaľuje:  

 Vypracovanie projektu a podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z 

Environmentálneho fondu na činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
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 Bod č.6/ 

Poslancom obecného  zastupiteľstva boli v časovom predstihu predložené pracovné 

materiály, ktoré následne na OZ prejednali sú to: 

 správa z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontrola hospodárnosti 

a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.06.2015 

 úprava rozpočtu za II.Q 2015 - rozpočtové opatrenie č.2/2015 

 

Následne poslanci OZ prijali: 

 

U z n e s e n i e číslo 27/2015 

                                                     zo dňa 04.08.2015 

OZ berie na vedomie: 

 správu z kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce, kontrola hospodárnosti 

a účelnosti čerpania finančných prostriedkov k 30.06.2015. 

 

OZ schvaľuje: 

 úpravu rozpočtu obce Jovsa rozpočtovým opatrením č.2/2015 

Pracovné materiály k tomuto prerokovanému bodu tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. 
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 Bod č.7 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ so stanovami MAS  Zemplín pod Vihorlatom, ktoré 

sú prílohou tejto zápisnice. Informovala o úhrade členského poplatku za našu obec na rok 

2015, a to 0,15 € na obyvateľa. Ďalej informovala o úspešnosti zisku financií. V rámci 

jedného kraja môžu byť úspešné 5 MAS. Dotácia pre jednu MAS predstavuje výšku cca  4 

mil. €. Podmienkou uchádzania sa o dotáciu je vypracovanie integrovanej stratégie územia za 

MAS. Keďže súčasťou MAS sú aj podnikateľské subjekty, každá obec  má možnosť  

nominovať jeden podnikateľský subjekt na základe vyplnenej prihlášky. Obec odobrí 

podnikateľa, ktorý dlhodobo spolupracuje s obcou, pomáha komunite obci a je ochotný platiť 

členstvo v  MAS. Každý podnikateľ, aj keď nie je členom MAS, sa môže uchádzať o grand 

a získať financie na projekt. 

 

 

 Bod č.8 

Úlohou poslancov OZ bolo urobiť prieskum vo svojich obvodoch  u občanov ohľadne záujmu 

o denný stacionár. Podľa záujmu poslanci  

 

Následne prijali: 

 

U z n e s e n i e číslo 28/2015 

                                                     zo dňa 04.08.2015 

OZ neschvaľuje: 

 Zriadenie denného stacionáru v sále OÚ 

 

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného 

zastupiteľstva 

 

OZ súhlasí: 

 

 So zriadením denného stacionáru v iných priestoroch  v obci. 

 

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za tento bod  uznesenia hlasovali piati poslanci 

obecného zastupiteľstva. 

Zdržali sa: p. Milan Trembuľák, p. Marcel Čižmár 
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 Bod č.9 

Starostka obce predložila poslancom OZ upravenú zmluvu o poskytovaní verejných 

elektronických komunikačných služieb a o spolupráci pri vybudovaní viacúčelovej 

optickej dátovej komunikačnej siete na území obce Jovsa, ktorú doručila firma 

LEKOS osobne na OÚ. Po jej preštudovaní prijalo OZ 

 

U z n e s e n i e číslo 29/2015 

                                                     zo dňa 04.08.2015 

OZ schvaľuje: 

 

 Podpísanie zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 

a o spolupráci pri vybudovaní viacúčelovej optickej dátovej komunikačnej siete na území 

obce Jovsa. 

 

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za tento bod  uznesenia hlasovali piati poslanci 

obecného zastupiteľstva. 

Zdržali sa:  Ing. Ladislav Andrejco, p. Tomáš Štofa 
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 Bod č.10 

Poslanci OZ boli  mailom vyzvaní k naštudovaniu návrhu  dokumentov zverejnených   

na Obecnej stránke:  

            PHSR obce Jovsa na roky 2014-2020,  

            Programu rozvoja bývania obce Jovsa na obdobie rokov 2015-2025 

            Stratégii SR pre integráciu Rómov obce Jovsa do roku 2020. 

Následne poslanci OZ prijali 

 

U z n e s e n i e číslo 30/2015 

                                                     zo dňa 04.08.2015 

OZ neschvaľuje: 

PHSR obce Jovsa na roky 2014-2020  

Programu rozvoja bývania obce Jovsa na obdobie rokov 2015-2025 

Stratégiu SR pre integráciu Rómov obce Jovsa do roku 2020 

 

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za toto uznesenie hlasovali všetci siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanci OZ pripomienkovali, aby zhotoviteľ v dokumentoch upravil a aktualizoval 

informácie o súčasnom stave v obci a o rómskej komunite.  
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 Bod č.11 

 

Na OZ bola  doručená žiadosť od p. Alexandry Urban bytom Michalovce, Okružná 

č.112 ohľadne vysporiadania časti nehnuteľnosti  s.č.24 ( Pošta + byt Eleková) kvôli 

zápisu vlastníctva do katastra nehnuteľnosti. 

Súčasťou žiadosti je návrh o odkúpenie celej nehnuteľnosti ( budova Pošty). Nakoľko 

obec prehrala súdny spor o časť nehnuteľnosti   (byt Elekovej) obec zistí akým 

spôsobom sa táto časť nehnuteľnosti vysporiada, aby bol povolený  vklad do katastra 

nehnuteľnosti.  

Čo sa týka odpredaja časti obecnej budovy – pošta poslanci OZ prijali  

 

U z n e s e n i e číslo 31/2015 

                                                     zo dňa 04.08.2015 

OZ neschvaľuje: 

 

 Odpredaj časti budovy- pošta vo vlastníctve obce. 

 

 

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za tieto body uznesenia hlasovali všetci siedmi poslanci 

obecného zastupiteľstva.  
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 Bod č.12 
Starostka obce informovala poslancov o aktivitách zrealizovaných od posledného 

zastupiteľstva v bodoch nasledovne: 

 

JÚN 

 Stretnutie rodín – akcia realizovaná v spolupráci so základnou a materskou školou  

určená  širokej verejnosti. Starostka obce  poďakovala tým,  ktorí sa podieľali na 

organizácii akcie. 

 Škodová udalosť – vetrom poškodené a odtrhnuté odkvapové rúry z budovy OÚ 

s dĺžkou 20 m a následná oprava. 

 Oprava vody na cintoríne a jej spúšťanie 4x v týždni kvôli poklesu hladiny vody 

v studni. 

 Účasť starostky na rodičovskom aktíve v materskej škole. 

 Pracovné stretnutie starostov ohľadom MAS v Jenkovciach. 

 Pracovné stretnutie starostov vo Vinnom ohľadom projektu cyklotrasy Zemplínska 

šírava – Tokaj.  

JÚL 

 Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na Sanáciu miest s nezákonne umiestneným 

odpadom na Environmentálny fond. 

 Písomne vyzvaní občania nariadením uskutočnenia nevyhnutných úprav na 

nehnuteľnosti, ktorých stav neprospieva k celkovému vzhľadu obce. 

 Zapojenie sa do verejnej súťaže o kúpu pozemkov v katastrálnom území obce Jovsa od 

VLM ( parcela futbal. ihriska, starého cintorína a ďalšie parcely podľa znaleckého 

posudku.) 

 Odstránenie líščej nory na pozemku p. Ščerbákovej  cez Okresný úrad pozemkový 

a lesný odbor Michalovce. 

 Opätovné upozornenia Dopravného inšpektorátu PZ v Mi ohľadom nedodržiavania 

rýchlosti cestnej premávky.  

 Účasť starostky na Okresnej prokuratúre v Mi ohľadom SCR Kaluža na základe 

písomného podnetu doručeného na Okresnú prokuratúru. List bol predložený 

k nahliadnutiu obecnému zastupiteľstvu. 

 Firma Pemagro listom vyzvaná na odstránenie nedostatkov po výrube. List bol daný 

na vedomie SPF Michalovce, SPF Bratislava, CHKO Vihorlat Michalovce. 
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 Údržbárske práce na cintoríne – odstránenie starej farby a náter podhľadu, náter stĺpov 

verejného osvetlenia. 

 Účasť starostky na Valnom zhromaždení MAS Zemplín pod Vihorlatom v 

Lekárovciach. 

 Audit verejného osvetlenia, príprava podkladov na podanie žiadosti ohľadom 

rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

 Návšteva rómskej jednotky s poslancom Jaroslavom Demkom, pri ktorej nájomníci 

žiadali kúpu materiálu na údržbu stien vstupnej chodby a rozbor vody v studni. 

Prísľubom z ich strany bola svojpomocná realizácia prác. Poslanci OZ doporučujú 

kúpu pumpy na druhú studňu. 

 

Plánované aktivity: 

 

 Do prvého majstrovského zápasu odstránenie starých stromov nad futbalovým 

ihriskom z dôvodu ohrozenia zdravia občanov. Odborní pracovníci z  CHKO Vihorlat 

spravili obhliadku. Obec po zrealizovaní výrubu stromov je povinná do 5 dní oznámiť 

skutočnosť na  OÚ odbor životného prostredia v  Košiciach. 

 Realizácia akcie ,, Rozlúčka s letom“ s hudobnou skupinou Rubín, ktorá je plánovaná  

31.08.2015 na miestnom futbalovom ihrisku.  

 V prípade úspešnosti projektu Sanácia skládky s nezákonne umiestneným odpadom, 

odstrániť drobné čierne skládky v katastri obce. 

 Svojpomocné betónovanie plochy pod dreveným altánkom pri detskom ihrisku. 

 Oprava príklopu pri základnej škole. 

 Kúpa a osadenie odpadkových košov ( park pri kaplnke, detské ihrisko, autobusové 

zastávky ) 

 Úlohou od Ing. Jána Ďurovčíka je zmapovať územie medzi Kusínom a Jovsou 

a navrhnúť optimálnu možnú trasu cyklistického chodníka spájajúceho Kusín, Jovsu 

a hrádzu na Šírave v rámci projektu  cyklotrasy Zemplínska šírava – Tokaj.  

 Vystúpenie Zvončekov a Vešelých Jovšanov v sále OÚ plánované v mesiaci október. 

 V rámci mesiaca úcty k starším zistiť u seniorov záujem o   poukaz alebo spoločné 

posedenie s pohostením a hudbou.  

 Výzva k spolupráci na vypracovaní stratégie rozvoja územia MAS – nevyhnutného 

dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov a uchádzania sa o financie. 

 

V tomto bode vyzvala starostka poslancov k spolupráci na realizácii týchto 

plánovaných aktivít. 

 
Taktiež informovala poslancov OZ o  vzdaní sa funkcionárov FK ŠM Jovsa na 

poslednom pracovnom stretnutí klubu, verejnom poďakovaní za ich prácu a o návrhu  
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nových dobrovoľníkov do vedenia – Ing. Jána Vančíka, p. Pavla Rosola, p. Jána 

Tomku a p. Kamila Gazuliča. Po opätovnom vyzvaní sme do dnešného dňa neobdŕžali  

 

vyúčtovanie dotácie pre TJ za I. polrok 2015. So súhlasom väčšiny poslancov OZ bola 

faktúra adresovaná pre TJ splatná13.07.2015 uhradená obcou dňa:28.07.2015 vo 

výške 75,39 €. O túto čiastku sa následne poníži dotácia pre TJ na II. polrok 2015. 

Faktúru obec uhradila z dôvodu vyčerpanie financií TJ. Nakoľko sme boli prihlásení 

do súťaže bolo podmienkou túto úhradu uskutočniť. 

V ďalšom vyzvala starostka ku kreatívnym nápadom ( v rámci finančných možností 

)na realizáciu akcie Rozlúčka s letom. 

V ďalšom informovala o bezplatnej mobilnej aplikácii SHOPRADAR ohľadom 

modernej informovanosti občanov. K využitiu týchto služieb je podmienkou stiahnutie 

aplikácie do mobilu z internetových stránok: www.trinis.sk 

                                                                         http://shopradar.sk 

 Bod č.13 
Poslankyňa p. Monika Demková pripomienkovala úpravu brehu potoka pri p. 

Minďárovej. OZ navrhlo, aby obec oslovila Lesy SR ohľadom úpravy brehu potoka.  

Taktiež  pripomienkovala, aby obec zabezpečila služby  veterinára a kominára v obci.  

Poslanec Tomáš Štofa pripomienkoval, aby starostka obce opätovne vyzvala  

dopravný inšpektorát PZ v Michalovciach ohľadom nedodržiavania rýchlosti cestnej 

premávky  v našej obci. Pripomienkoval prekopávku cesty pri p. Šargovej. Obec 

listom opätovne vyzve vlastníka nehnuteľnosti Petra Bondára, aby prekopanú časť 

cesty, ktorá sa časom uľahla, dal do pôvodného stavu na úroveň miestnej 

komunikácie. Termín realizácie prác OZ stanovuje do 15.08.2015.  Navrhol, aby obec 

listom vyzvala p. Ladičovú k odstráneniu okrasných drevín pred jej plotom, nakoľko 

bránia v prehľadnosti cestnej premávky. 

Poslanci OZ navrhli, aby sa na najbližšom obecnom zastupiteľstve  doriešilo 

poskytovanie priestorov TJ (budova TJ). 

Poslanec Marcel Čižmár  pripomienkoval, aby obec Jovsa zaregistrovala Obecné 

noviny.  Navrhoval rozšíriť redakčnú radu o poslanca OZ. Nakoľko nikto z poslancov 

nemal záujem poslanci súhlasili so zložením  súčasnej  redakčnej  rady. Navrhol 

vypracovanie štatútu novín. V pozvánke obecných novín na Stretnutie rodín 

pripomienkoval reklamu Mary Kay. Navrhol zverejňovať  pozvánku na OZ na 

webovej stránke obce. Navrhol zrušenie všetkých troch obecných komisií a zriadenie 

jednej komisie s názvom Komisia pre ochranu verejného poriadku a záujmu občanov. 

Členmi tejto komisie budú všetci poslanci OZ  a v prípade záujmu aj doterajší občania 

jednotlivých komisií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trinis.sk/
http://shopradar.sk/
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Poslanci OZ následne prijali: 

 
 

U z n e s e n i e číslo 32/2015 

                                                     zo dňa 04.08.2015 

OZ schvaľuje: 

Zriadenie  komisie s názvom Komisia pre ochranu verejného poriadku a záujmu občanov. 

  

HLASOVANIE: 

Z počtu sedem prítomných poslancov za tieto body uznesenia hlasovali všetci siedmi poslanci 

obecného zastupiteľstva.  

 

Poslanec  Milan Trembuľák predložil situačný náčrt návrhu pódia pri budove TJ Jovsa. Tento 

tvorí prílohu zápisnice. 

 

Poslanec Milan Trembuľák bol vyzvaný k predloženiu vyúčtovania poskytnutej dotácie 

formou príspevku pre TJ za I. polrok 2015 a k odovzdaniu registračných preukazov hráčov 

a dresov. Nakoľko sa mení vedenie FK a je potrebné ďalšie financovanie. (Úhrada fa vo 

výške 170 € - súťažný vklad).   

 

 

 Bod č. 14 
 

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

 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková                  ......................................... 

Overovatelia:   Mgr. Jaroslava Trembuľáková          .......................................... 

              Tomáš Štofa                              .......................................... 

 
 
 
 
                                                             
                                                                             Starostka obce 

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


