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kameòom sa obložila studòa pred úradom a osadili sa 
vlajkové stožiare. V rámci zefektívnenia energetickej 
hospodárnosti budovy, prebiehajú v budove pošty práce 
na výmene okien a exteriérových dverí.

Tradiène sme aj v tomto roku zrealizovali ob¾úbené 
kultúrne a športové podujatia ako Reprezentaèný ples 
obce, Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostky 
obce, akciu Na ¾ade, brigádu Skrášlime spoloène Jovsu, 
prijatie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími vý-
sledkami, Deò rodiny, Rozlúèku s letom, posedenie z prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším, Stretnutie s Mikulášom   
a vianoènú akadémiu. Fotodokumentáciu z podujatí, ako 
aj z jednotlivých prác zverejòujeme na webovej stránke 
obce.

V závere mi dovo¾te vyslovi� Vám, milí naši spolu-
obèania, ve¾ké poïakovanie za Vašu spoluprácu a pod-
poru aj v tomto roku, popria� Vám krásne a pokojné    
prežitie vianoèných sviatkov v kruhu najbližších a š�astné, 
rozvážne a požehnané vykroèenie do nového roku so splne-
ním všetkých oèakávaní v osobnom i pracovnom živote.

tentokrát svoj príhovor zaènem citátom anglického 
spisovate¾a a novinára W. M. Thackeraya. „Odvážte sa    
a svet vždy ustúpi, a ak vás obèas porazí, odvážte sa 
znova a on sa poddá.” A poddal sa, po nároèných 
konzultáciách a dlhodobom úsilí, v snahe pomôc� obèa-
nom, ktorí trpia deficitom nielen pitnej, ale aj úžitkovej 
vody, prišiel 31. októbra z Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR vytúžený výsledok –           
– Rozhodnutie o odvolaní.

Aj keï celý proces trvá dlhšie akoby sme chceli, 
bohužia¾, nie je v mojej kompetencii to zmeni�. Problém 
nedostatku vody mi nikdy nebol ¾ahostajný a intenzívne 
sa ma dotýka poh¾ad na èerpanie vody do ve¾koobje-
mových nádob, plnenie studní a zabezpeèovanie tak 
úžitkovej vody na základné domáce a hygienické 
potreby. O danom probléme som informovala a opätovne 
apelovala na kompetentné orgány – Východoslovenskú 
vodárenskú spoloènos�, Ministerstvo životného 
prostredia SR, Úrad vlády, Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR, podpredsedu vlády SR     
pre investície a informatizáciu. Obec žiadala dotáciu     
na výstavbu verejného vodovodu nieko¾kokrát. 
Naposledy v júni 2017, keï sme sa zapojili do výzvy     
na predkladanie žiadosti o nenávratný finanèný 
príspevok (NFP) na zlepšenie zásobovania pitnou vodou  
v programe IROP (Integrovaný regionálny operaèný 
program ). V r. 2018 prišlo rozhodnutie opä� zamietajúce, 
voèi ktorému sme sa právne odvolali a urobili sme dobre. 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
schválilo obci Jovsa NFP vo výške 900 040,77 EUR, 
prièom celkové oprávnené výdavky projektu boli schvá-
lené vo výške 947 411,34 EUR.

V tomto polroku sme získali tiež NFP z výjazdového 
rokovania vlády, a to 5 000 Eur na revitalizáciu obecnej 
studnièky a 5 000 Eur z Ministerstva vnútra SR na ka-
merový systém, ktorým zabezpeèíme väèší poriadok        
a bezpeènos� na verejných priestranstvách. 

Úspechom boli aj zrealizované práce. V druhom pol-
roku to boli: pokládka dlažby v kuchyni MŠ, hygienická 
ma¾ba a výmena starej, opotrebovanej kuchynskej linky 
v MŠ, nefunkèného vodovodného èerpadla, bojlera a starej 
rozvodnej el. skrine, pokládka dlažby pred budovou    
MŠ a betónovanie prístupového chodníka. V budove obec-
ného úradu sa zrealizovala výmena okien v sobášnej mies-
tnosti a údržba poškodených stien, ktoré sa spolu so stro-
pom opravovali aj v kultúrnej sále, v èasti pri kuchyni,     
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ROZLÚÈKA S LETOM

31. augusta znovu ožil areál nášho futbalového ihriska 
a za krásneho slneèného poèasia sme sa ,,rozlúèili s 
letom“.

Podujatie sa zaèalo krátko po sedemnástej hodine 
príhovorom starostky obce, Mgr. ¼ubice Èornejovej. Tá 
prítomným poïakovala za úèas�, povzbudila ich do ïal-
ších dní, zároveò vyzdvihla talent a ocenila šikovných 
futbalistov nášho FK. Za dlhodobú spoluprácu poïako-
vala moderátorke, Mgr. Erike Šimkovej, ktorej úsmev     
a milé slová sprevádzali aj toto podujatie.

Pozvanie tento rok prijali starostovia z okolitých obcí 
a poslanec NR SR, Mgr. Miroslav Sopko. V kultúrnom 
programe sa predstavila folklórna skupina Šíravèan         
a krásnym spevom nás potešila dedinská skupina Vešeli 
Jovšaòe. Atmosféru spríjemòoval a úsmevy na tvárach 
zúèastnených, humorným slovom, vyèaroval známy hu-
dobný zabávaè Ander z Košíc. Svojím talentom sa po-
chválili Miha¾ovskí heligonkári, ktorí na svojich heli-
gonkách predviedli hotové umenie. Do neskorej noci vy-
hrávala, u nás debutujúca, hudobná skupina FEÏOMUSIC 
a príjemným prekvapením bol polnoèný vstup DJ 
Timiho, ktorý mixovaním moderných skladieb zabavil     
a roztancoval mnohých prítomných.

Priložili sme ruku k dielu

V minulom roku sme 
obohatili naše dobrovo¾-
nícke aktivity o Športový 
deò v materských školách. 
Pre ve¾ký úspech zo strany 
našich zamestnancov, ako 
aj detí z navštívených 
škôlok, sme sa rozhodli 
pokraèova� v tejto zmyslu-
plnej èinnosti aj v tomto 
roku. Opä� sme sa vybrali 
do ôsmich obcí v rôznych 
regiónoch Slovenska, aby 
sme pre deti zorganizovali 
športové predpoludnie plné 
zábavných aktivít. A jednou 
z nich bola obec Jovsa.

V deò „D“ sme sa s ma-
ximálnym nasadením 
všetkých malých i ve¾kých 
úèastníkov (samozrejme  
za pomoci skvelých uèi-
teliek) pustili do viacerých 
herných disciplín, medzi 
ktorými nechýbali hádza-
nie lopty do basketba-
lového koša, prekážkový 
beh, skákanie vo vreci, 
pantomíma èi úspešné 

Mgr. Michaela Podhorová

Teplé dni sa už pominuli, no mnohých z nás stále 
hrejú spomienky na príjemne prežité letné chvíle. 
Jednou z nich je aj posledný prázdninový deò, ktorý 
sme my – Jovsania ,ale aj návštevníci z blízkeho          
a ïalekého okolia, strávili spoloène.

POZVÁNKA
stolnotenisového turnaja 

o putovný pohár 
starostky obce

pozýva priaznivcov športu

4. januára 2020

na VI. roèník

Obecný úrad v Jovse

V KOMUNÁLNEJ pois�ovni si uvedomujeme našu 
zodpovednos� voèi komunitám, v ktorých žijeme a pra-
cujeme. To je dôvod, preèo každý rok pripravujeme        
v rámci tzv. Dní sociálnych aktivít projekty s úèelom 
spestri� deò v detských domovoch èi domovoch so-
ciálnych služieb.

chytanie rybièiek. Rados� 
detí bola o to väèšia, keï 
zistili, že všetky budú od-
menené „zlatou“ me-
dailou a šarkanom.

To však nebolo všetko. 
Keï sme sa rozlúèili s de-
tièkami, nastúpila partia 
dobrovo¾níkov na èele s ge-
nerálnou riadite¾kou KO-
MUNÁLNEJ pois�ovne. 
Vyzbrojení farbami a štet-
cami sme chceli natrie� pre-
liezky na školskom dvore  
a plot, ale... Poèasie sa 
„spiklo“ proti nám. Našu 
pracovnú morálku to ne-
ohrozilo, veï, keï je vô¾a 
vykona� dobrú vec, ani dážï 
nás neodradí. Nakoniec 
sme vyèistili skladové 
priestory materskej školy a 
pomohli sa tak zbavi� 
ve¾kej kopy zbytoèností.

Veríme, že deti a ich 
uèite¾ky strávili s nami prí-
jemný deò. My sme odchá-
dzali domov s pocitom, že 
sme svojou prítomnos�ou 
podporili správnu vec.

Ani tentokrát sme nezabudli na našich najmenších. Tí 
mali možnos� zajazdi� si na koni, vyšanti� sa na ská-
kacom hrade so šmýkaèkou, èi zmeni� sa na rozprávkovú 
postavu vïaka ma¾ovaniu na tvár v podaní talentovaného 
a ochotného maliara, Jána Èorneja ml. V priebehu celého 
podujatia mali návštevníci možnos� obèerstvi� sa – po-
chutna� si na voòavých peèených klobáskach, chutných 
trdelníkoch a rôznych lákavých dobrotách.

Vïaka štedrým sponzorom a ochotným ¾uïom sa 
akcia vydarila na výbornú. Aj ich prièinením môžeme 
takýmito kultúrnymi akciami spríjemòova� a skvalit-
òova� život v našej obci.

Jana Gregorová, 
riadite¾ka poboèky Košice, 
KOMUNÁLNA pois�ovòa
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SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE SENIOROV Z PRÍLEŽITOSTI

Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali 
èas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že 
sa máme radi. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. 
Tak ako sa konèí leto a zaèína jeseò. Nedá sa tomu 
vyhnú�. Sem – tam nieèo bolí, objaví sa vráska, èi neskôr 
obelejú vlasy. Èlovek sa ocitne v jeseni života a v spo-
mienkach sa obzerá do minulosti.

Starší ¾udia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skú-
senosti, ktoré môžu odovzda� mladším, ak o to stoja. 
Napokon, vïaèíme im za život. Aj v tomto roku, v rámci 
Mesiaca úcty k starším, sa konala už tradiène v našej obci, 
úžasná akcia pod záštitou Obecného úradu Jovsa, ktorý si 
pre seniorov pripravil nádherný program, uskutoènený 
20. októbra v popoludòajších hodinách. Podujatie otvorila 
básòou pracovníèka obecného úradu, Mgr. Michaela 
Podhorová. Po nej nasledovala moderátorka, Mgr. Erika Mgr. Erika Šimková

V rámci projektu „Zelená škola“ a pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším zorganizovali žiaci a uèitelia I. 
stupòa už tradièné stretnutie so starými rodièmi, tentokrát 
s názvom: „Deduškove biodžúsy“. Deti si mali možnos� 
vyskúša� rôzne formy výroby ovocných štiav – pomocou 
lisovania, pasírovania a odš�avovania z ovocia vypesto-
vaného doma alebo v školskej záhrade. Pomocou inter-
netu vyh¾adávali recepty na výrobu domácich sirupov, 
ovocných štiav a džúsov, ktorých výrobu si potom aj 
prakticky vyskúšali. Odborníci z oblasti záhradníctva     
a ovocinárstva, ktorí prijali naše pozvanie, nám prezen-
tovali rôzne spôsoby spracovania ovocia pomocou na to 
urèených strojov a zariadení. Na záver sme ochutnali 
èerstvo vyrobené ovocné š�avy a koláèiky z kuchyne 
našich starých mám.

Európsky týždeò mobility
Dòa 22. septembra 2019 žiaci a uèitelia ZŠ v Jovse 

svojimi aktivitami podporili „Európsky týždeò mo-
bility“. Týmto podujatím vyzdvihli myšlienku ochrany 
životného prostredia, ako aj výhody zdravého životného 
štýlu. Podujatím sme motivovali deti a obèanov našej 
obce k využívaniu pešej chôdze, cyklistiky a verejnej 
hromadnej dopravy. Deti na bicykloch a kolobežkách 
informovali verejnos� obce o tomto podujatí. V rámci 
osvety zdravého životného štýlu a záchrany našej planéty 
navštívili aj deti v miestnej materskej škole. Pomocou 
vlastnoruène vyrobeného plagátu pozdravili cestujúcich 
na autobusovej zastávke a podporili ich k využívaniu 
verejnej dopravy, a to rozdávaním peèiatok s motívom 
ekologických dopravných prostriedkov.

Šimková, ktorá privítala hostí, predstavila úèinkujúcich  
a odovzdala slovo k slávnostnému príhovoru starostke 
obce, Mgr. ¼ubici Èornejovej. Ïalším bodom programu 
bolo divadelné predstavenie skvelých a talentovaných 
¾udí z Divadla pri fontáne z Michaloviec, ktorí svojím 
dynamickým vystúpením oživili atmosféru a humornými 
scénkami rozosmiali všetkých prítomných. V závere 
programu duchovný otec, Mgr. Michal Šandor, požehnal 
všetkým a poprial pevné zdravie na mnohaja i blahaja lita. 
A keïže k dobrej atmosfére patrí aj hudba, tanec a spev, 
tak o to sa postaral šikovný hudobník, Bc. Dušan Pulko, 
ktorý nás roztancoval k dobrej nálade a popritom si naši 
milí seniori, pri chutnom jedle a dobrej káve, zaspomínali 
na svoje mladé èasy.

Želáme Vám, aby Vaše dni života boli naplnené zdravím, 
š�astím, láskou a spokojnos�ou. Aké je to jednoduché     
a �ažké zároveò. Ïakova� za každý deò, ktorý príde, bez 
výhrad, bez otázok. Ïakova� aj za tie najjednoduchšie 
veci v živote – osudu, Bohu, ¾uïom navôkol. Tešíme sa 
na ïalšie stretnutie.

PaedDr. Katarína Kereštanová, riadite¾ka školy

MESIACA ÚCTY K STAR�ÍM

ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
Materskú školu v Jovse, v tomto školskom roku, navštevuje 

osemnás� detí. Sú to: Laura Èižmárová, Sabínka Šeptáková, 
Pe�ka Stariatová, Frederik Saloò, Marko Gejguš, Šimonko 
Lobo, Tomáško Ždiòák, Deniska Rusinová, Vladko Miš¾an, 
Barborka Rybnická, Olívia Byrová, Klárka Ciklaminyová, Miško 
Hoherèák, Lilianka Benejová, Nikolka Ždiòaková, Mirko Pod-
hora, Riško Modrák, Anièka Sénová.

V septembri sme v našej MŠ privítali zamestnancov Komu-
nálnej pois�ovne, ktorí pre našich škôlkarov pripravili športový 
deò. Pre nepriaznivé poèasie sme toto dopoludnie plné hier, 
sú�aží a zábavy zrealizovali v priestoroch obecného úradu. 
Spoloène strávené dopoludnie v nás zanechalo ve¾a zážitkov 
a nielen to, pre materskú školu sme dostali peòažný dar na ná-
kup pomôcok a revitalizáciu materskej školy. Za èo im patrí 
ve¾ká vïaka. V októbri sme s de�mi navštívili našich kama-
rátov v Materskej škole v Kaluži, kde zavítali herci z Prešov-
ského divadla Portál. De�om sa predstavili s rozprávkou      
„O zlatej rybke“. Predstavenie malo u detí ve¾ký úspech a her-
cov odmenili ve¾kým potleskom. V novembri sme sa stretli aj   
s kamarátmi, už prvákmi ZŠ, s ktorými sme strávili príjemné    
a podnetné dopoludnie. Škôlkari si vyskúšali sedenie v lavi-
ciach, predškoláci si poradili aj s jednoduchšími prváckymi 
úlohami. Veríme, že aj vïaka takýmto milým stretnutiam sa 
deti na školu budú teši� ešte viac ako doteraz. Už teraz sa 
tešíme na ïalšiu návštevu. V decembri sa tešíme na stret-
nutie s Mikulášom a vianoènú akadémiu, ktoré sa uskutoènia 
v priestoroch obecného úradu. V materskej škole sa budeme 
teši� na peèenie perníkov a vianoènú besiedku.

Deti sa spontánne a s rados�ou zapájajú do všetkých aktivít 
v materskej škole.

O to, aby sme sa v materskej škole cítili príjemnejšie sa 
postaral aj zriaïovate¾ MŠ, vïaka ktorému máme novú kuchy-
òu a prístupový chodník do budovy MŠ. Ïakujeme všetkým  
zúèastneným rodièom, ktorí sa podie¾ali pri týchto prácach.

,,Deti nás môžu nauèi� dôležité veci: by� š�astní bez dô-
vodu, by� neustále zvedaví, vytrvalo za nieèo bojova�.”

Dedu�kove

biod�úsy

Dedu�kove

biod�úsy

   Marcela Jakubová,
riadite¾ka MŠ
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Pracovné stretnutie s Ing. Štefanom Švenkom z Do-
pravného inšpektorátu OR PZ Michalovce.

Úplná analýza vody z vodárenského zdroja studnièka 
spracovaná VVS, a. s. Košice, pracoviskom Špecia-
lizované laboratórium vôd, kde vyšetrované vzorky 
vôd v sledovaných ukazovate¾och vyhoveli požia-
davkám Vyhlášky MZ SR è. 247/2017 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole 
kvality pitnej vody, programe monitorovania a ma-
nažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Úèas� starostky obce na futbalovom turnaji memoriálu 
Michala Kopèanského.

Pracovné stretnutie s vedúcou folklórnej skupiny Ší-
ravèan.

Pracovné jednanie na regionálnom odbore Sloven-
ského pozemkového fondu v Michalovciach, oh¾adom 
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v katas-
trálnom území obce vo vlastníctve SR, v správe SPF.

Jednodòový výlet èlenov základnej organizácie ZTP 
organizovaný s finanènou podporou obce.

Pokládka dlažby pred vstupom do budovy MŠ, v ku-
chyni MŠ, hygienická údržba stien.

Údržba miestnych komunikácií.

Opätovné výzvy obèanom k uskutoèneniu nevyhnu-
tných úprav na nehnute¾nostiach, postúpenie nariade-
nia uskutoènenia nevyhnutných úprav na nehnute¾nosti 
Okresnému úradu v Michalovciach, pozemkovému      
a lesnému odboru.

Úèas� starostky obce na ústnom pojednávaní vo veci 
rozhodnutia o pochybnostiach parcely C-KN è. 514 
zvolané Okresným úradom v Michalovciach, odborom 
starostlivosti o životné prostredie.

Pracovné stretnutie s Ing. Èalfovou z Okresného úradu 
v Michalovciach, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií oh¾adom vjazdu z miestnej komunikácie 
na súkromný pozemok a prekopávkam miestnych ko-
munikácií.

Pracovné stretnutie s vedúcim LS Jovsa, OZ Kamenica 
nad Cirochou, Ing. MarekomHojdanom.

Údržba rozvodnej elektrickej skrine v MŠ.

Úèas� starostky obce na Okresných športových hrách 
Krajskej organizácie JDS Košice s úèas�ou družstva 
našej základnej organizácie.

Beseda s poslankyòou NR SR, Vierou Dubáèovou.

Výroba a montáž lavièiek.

Dodanie dubového stola a lavíc spol. Vojenské lesy       
a majetky, Lesná správa Jovsa.

Montáž novej kuchynskej linky v kuchyni MŠ.

Príprava a realizácia obecného podujatia – Rozlúèky     
s letom. 

Prijatie pozvania a úèas� starostky obce na XXXVI. 
roèníku folklórnych slávnosti v Porube pod Vihor-
latom.

Úèas� starostky obce na odovzdávaní stavby – komu-
nikácie II/582 zhotovite¾ovi, spojené s pracovným stret-
nutím s predsedom KSK, Ing. Rastislavom Trnkom.

Pracovné stretnutie s predsedom majetkovej komisie 
Gréckokatolíckej eparchie Košice spojené s obhliad-
kou materskej školy.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Úprava verejných priestranstiev a brehov potokov.
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UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Úèas� starostky obce na školení združenia Miestnej 
akènej skupiny Zemplín pod Vihorlatom oh¾adom prí-
pravy žiadosti o poskytnutie nenávratného finanèného 
príspevku v Programe rozvoja vidieka SR.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí zástupcov 
samospráv Spoloèného školského úradu Vinné.

Úèas� ekonómky obce na pracovnom stretnutí v spo-
loènosti SAD Arriva Michalovce, a. s.

Príprava dokumentácie na úseku hospodárskej mobili-
zácie, na úseku obrany štátu, na úseku krízového štábu 
obce.

Kontrola odboru krízového riadenia Okresného úradu 
Michalovce a odboru obrany štátu Okresného úradu     
v oblasti civilného núdzového plánovania v obci.

Príprava Správy o pripravenosti obce na realizáciu 
opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho 
bezpeènosti, ochranu života a zdravia osôb a na och-
ranu majetku v zmysle ústavného zákona è. 227/2002 
Z. z. o bezpeènosti štátu v èase vojny, vojnového stavu, 
výnimoèného stavu a núdzového stavu, zákona         
è. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách 
mimo èasu vojny a vojnového stavu, zákona è. 319/2002 
Z. z. o obrane SR, zákona è. 42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane obyvate¾stva.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Podanie žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie po-
zemkov v katastrálnom území obce vo vlastníctve SR, 
v správe SPF.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
východného Slovenska so vzdelávacími blokmi – Povo-
¾ovanie výrubu drevín, Spolu pre obèanov alebo VSD 
nie sú len káble, Príprava a vedenie obecných zastu-
pite¾stiev, e-Goverment v praxi – aktuálne úlohy obce.



OKTÓBER

Pracovné stretnutie s predsedom KSK, Ing. Rastisla-
vom Trnkom.

Úèas� pracovníèky obecného úradu na stretnutí správcov 
miestnych daní a poplatkov.

Úèas� starostky obce na vzdelávacom seminári Su-
sedské spory a ich riešenie obcou.

Úèas� ekonómky obce na seminári Mzdový úètovník, 
úètovník a personalista – ako na mzdy a personalistiku.

Upozornenie adresované Správe ciest KSK, SVP –       
– Správe povodia Laborca a Okresnému úradu Micha-
lovce, odboru dopravy oh¾adom nevyhovujúceho stavu 
komunikácie II. triedy medzi obcami Jovsa-Kusín, 
Jovsa-Hnojné.

Úèas� matrikárky na pracovnom stretnutí matrikárok 
Slovenska.

Pracovné stretnutie starostky obce s riadite¾kou ZŠ a MŠ.

Výmena okien v sobášnej miestnosti, údržba a hygie-
nická ma¾ba stien.

Rekonštrukcia stien pri kuchyni OcÚ.

Výstavba vstupného chodníka k budove MŠ, úprava 
terénu.
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NOVEMBER

Pracovné stretnutie starostky obce s investièným riadi-
te¾om spol. VVS, a. s. Košice, Ing. Róbertom Hézselym.

Uzavretie zmluvy o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpoètu SR na rok 2019 na zabezpeèenie úloh pre-
vencie kriminality.

Úèas� starostky obce na valnom zhromaždení MAS 
Zemplín pod Vihorlatom.

Stavebné konanie spojené s ústnym pojednávaním 
oh¾adom novostavby rodinného domu stavebníkov 
Ing. Radovana Mandzáka a Sacity Šamseddinovej,    
na parcele C-KN è. 513 v k. ú. Jovsa.

Pracovné stretnutie s JUDr. Jurèovou oh¾adom prí-
pravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce.

Pracovné stretnutie starostov okresu Michalovce oh¾a-
dom novovznikajúceho obèianskeho združenia Klubu 
akcionárov VVS.

Pracovné stretnutie starostky obce s vedúcim odboru 
SO pre IROP KSK, Ing. ¼ubomírom Gerdom.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.
Príprava monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcia 
a modernizácia verejného osvetlenia obce Jovsa.

Pracovné stretnutie s riadite¾om VVS. a. s., závodu 
Michalovce, Ing. Mariánom Èerveòákom.

Výmena opotrebovanej umývaèky riadu v kuchyni 
základnej školy a vodovodných batérii.

Beseda s rehabilitaèným lekárom, MUDr. Jánom Gun-
èom, spojená s dataprojekciou, organizovaná základ-
nou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska.

Úèas� starostky obce na kolaudaènom konaní ,,Lesná 
správa Vihorlatská cesta – rekonštrukcia“.
Príprava návrhu rozpoètu obce a ZŠ na roky 2020-2022.

Umiestnenie obèana obce v charitnom dome pre seniorov.

Komunálna pois�ovòa Vienna Insurance Group po-
skytla miestnej materskej škole peòažný dar vo výške 
300 Eur, ktorý bude použitý na revitalizáciu areálu MŠ 
a zakúpenie materiálu. Súèas�ou daru je realizácia Dòa 
sociálnych aktivít.

Úèas� starostky obce na rokovaní bezpeènostnej rady 
okresu Michalovce za úèasti prednostky okresného 
úradu, riadite¾a HaZZ Michalovce, riadite¾a OR PZ 
Michalovce.

Brigáda základnej organizácie Jednoty dôchodcov      
na Slovensku na zve¾aïovaní verejného priestranstva.

Obklad studne pred obecným úradom a osadenie vlaj-
kových stožiarov.

Slávnostné posedenie seniorov z príležitosti Mesiaca 
úcty k starším, odovzdanie nákupných poukážok obèa-
nom, ktorí dovàšili alebo do konca tohto roka dovàšia 
62 rokov.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
a primátorov Regionálneho združenia miest a obcí 
Zemplín – Michalovský región.

Kolaudaèné konanie rodinného domu ¼uboša Modráka, 
postaveného na parcelách C-KN è. 995/3 a 1193/1         
v k. ú. Jovsa.
Dovoz a úprava frézovaného asfaltu k rómskej bytovke.
Úprava rozpoètu a èasového harmonogramu k projektu 
„Kamerový systém v obci Jovsa“ podporený Radou 
vlády SR pre prevenciu kriminality.
Pracovné stretnutie s audítorom.
Stavebné konanie spojené s ústnym pojednávaním 
oh¾adom stavebných úprav a prístavby k rodinnému 
domu so súpisným èíslom 41, postavenom na parcele 
C-KN è. 658. Stavebníkmi sú Tomáš Stariat a Daniela 
Krasnayová.
Konanie o dodatoènom povolení stavby spojené s ústnym 
pojednávaním a miestnym zis�ovaním oh¾adom novo-
stavby rodinného domu stavebníka MUDr. Jána Èurmu, 
na parcele C-KN è.898 v k. ú. Jovsa.
Náhradná výsadba drevín urèená Okresným úradom 
Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie.
Rozhodnutie o odvolaní z Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR a schválenie nenávratného 
finanèného príspevku na projekt Vybudovanie vodo-
vodu v obci Jovsa.
Propagácia separovaného zberu odpadu, príprava a doru-
èenie letákov obèanom.
Spracovanie úètovnej závierky k 30. 9. 2019.

Pokraèovanie na str. 6
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Podujatie otvorila staros-
tka obce, Mgr. ¼ubica Èor-
nejová a správca farnosti, 
Mgr. Michal Šandor, ktorí   
v príhovoroch vyzdvihli 
dôležitos� a úlohu rodiny    
v dnešnej dobe a potrebu 
stretávania sa rodiny tra-
diènej, ako aj rodiny ve¾kej 
– obecnej. Pripravené sú-
�aže, hry a atrakcie potešili 
nielen deti, ale aj ich rodi-
èov, starých rodièov a ïal-
ších úèastníkov. Prítomných 
zaujali ukážky hasièskej 
techniky, „výroba dúhy”, 
ukážky psovodov hraniènej 
polície, ako aj zápolenie 
tímov vo florbale èi kla-
sickom futbale. Svoje sily si 
zmerali aj chlapi, a to v dis-
ciplíne Hod polenom, po 
ktorej sa všetci úèastníci radi 
obèerstvili chutnými peèe-
nými špekáèikmi, zmrzli-
nou a sladkými koláèmi 
našich šikovných èleniek 
základnej organizácie Jed-
noty dôchodcov na Sloven-
sku. Nadšenie, rados� a šan-
tenie detí násobili zábavné 
atrakcie – skákací hrad, šmý-
kaèka „Vodný svet”, šmýka-
cie autíèko pre menšie deti, 
èi formuly. 

Novým tohtoroèným 
prvkom bol stan Vojenských 
lesov a v òom pripravené 
hry a ukážky, o ktorých viac 
ich odborná referentka Ing. 
Gabriela Poljaková: „Naše 
stanovište bolo orientované 
na Lesnú pedagogiku. Deti, 

ale aj dospelí sa mohli doz-
vedie� o èinnosti a poslaní 
Vojenských lesov a o pôso-
bení nášho odštepného zá-
vodu. Pre záujemcov sme 
mali pripravené rôzne sú-
�aže a hry. Najväèší úspech 
malo puzzle s lesnou tema-
tikou. Deti však zaujali aj 
ukážky trofejí ulovenej zveri 
èi vzorky drevín, sprevádza-
né vhodným výkladom za-
mestnancov OZ a LS Jovsa. 
Všetci sme prežili krásny 
deò a odniesli si domov 
množstvo zážitkov s poci-
tom dobre vykonanej práce. 
Opä� sme sa presvedèili, že 
akcie takého zamerania 
majú význam v rámci pre-
zentácie našej èinnosti a zís-
kavania pozitívneho obrazu 
o Vojenských lesoch“.

Aj touto cestou vyjadru-
jeme ve¾ké poïakovanie 
všetkým spoluorganizáto-
rom a sponzorom podujatia 
za ich ústretovos�, obeta-
vos� a ve¾kodušnos�. Vïaka 
patrí obecnému úradu, Vo-
jenským lesom a majetkom 
v Kamenici nad Cirochou, 
Lesnej správe v Jovse, spo-
loènosti FRICUP Stav,      
s. r. o., základnej a materskej 
škole, základným organiz-
áciám ZTP a JDS, Farské-
mu úradu v Jovse, mies-
tnemu futbalovému klubu, 
Tomášovi Štofovi a Mgr. 
Patrikovi Ciklaminymu.  

- redakèná rada -

DECEMBER

Úèas� èlenov odborovej organizácie SLOVES na pra-
covnom stretnutí.

Príprava dokumentácie a podanie žiadosti o NFP na vý-
stavbu detského ihriska.

Príprava dokumentácie k preukázaniu splnenia pod-
mienok poskytnutia NFP Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR.

Príprava na elektronickú registratúru obce, školenie 
zamestnancov.

Príprava obecných novín.

Stretnutie s Mikulášom a Olafom.

Dokonèenie zo str. 5

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Úèas� starostky obce na pracovnej porade starostov 
obcí a primátorov miest v územnej pôsobnosti Okres-
ného úradu Michalovce v súvislosti s prípravou volieb 
do Národnej rady SR v roku 2020.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
a primátorov Regionálneho združenia miest a obcí 
Zemplín – Michalovský región.

Výmena okien a vchodových dverí v budove pošty. 

Vianoèná akadémia.

DEÒ RODINY

DEÒ RODINY sa v tomto roku uskutoènil v ne-
de¾u – 30. júna v areáli základnej školy. Obec ho 
realizovala v spolupráci s Vojenskými lesmi a majet-
kami v Kamenici nad Cirochou, Lesnou správou    
v Jovse, základnou a materskou školou, miestnymi 
organizáciami a podnikate¾mi.
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S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Sára Šandorová – september
Peter Ždiòák – november

Romana Šandorová – november

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70

60

80

Margita Eštoková
Milena Feriková
Marta Ivancová

Bernardína Jurová
Rudolf Stariat

Eva Andrejcová
Drahoš Belejèák
Michal Perdu¾ák

Božena Stariatová
Mária Šoganová

Tomáš Štofa

Juraj Kereštan

VERNOS� SI S¼ÚBILI

Zuzana Horvatová
Ervín Kudráè

Mária Murgaèová
Stanislav Haraka¾

Dagmar Mihaleèková
Miroslav Èerveòák

Katarína Pu¾áková
Peter Kurej

Pred ich životnými skúsenos�ami a múdros�ou, 
pred ich vierou a trpezlivos�ou 
prija� každú boles� i utrpenie 

skladáme svoju úctu a všetkým jubilantom 
želáme dobré zdravie, Božie požehnanie, 

porozumenie v rodine 
i medzi spoluobèanmi.

ÏAKUJEME
za spoluprácu pri organizovaní obecného podujatia 

Rozlúèky s letom – dedinskej skupine Vešeli Jovšaòe       
a FS Šíravèan, zamestnancom OcÚ, poslancom OZ – To-
mášovi Štofovi, Lenke Andrejcovej, Adriánovi Bura¾ovi, 
Miroslavovi Èerveòákovi, èlenom FK – Rastislavovi 
Èornejovi, Miroslavovi Podhorovi, Petrovi Ždiòákovi, 
Petrovi Andrejcovi st., Dominikovi Rozhonovi, Jánovi 
Eštokovi, Pavlovi Èuchranovi, Violinovi Stanchovovi, 
Ondrejovi Demkovi, Ondrejovi Mašèeníkovi.

Ïakujeme aktívnym dobrovo¾níkom: Jánovi Èorne-
jovi ml., Tomášovi Rybnickému, Lukášovi Rozhonovi, 
Rudolfovi Stariatovi, Róbertovi Kurejovi, Miroslave Ma-
�ašovej, Anete Chmeliarovej, Jánovi Mašèeníkovi ml., 
Michalovi Demeterovi, Stanislavovi a Denisovi Haraka-
¾ovi, Vojtechovi Haraka¾ovi, Dávidovi Haraka¾ovi, 
Karolovi Demeterovi.

Ïakujeme sponzorom Rozlúèky s letom – spol. 
AQUAPRO Poruba pod Vihorlatom, spol. Pekáreò ILaS 
s. r. o., Radoslavovi Streòovi z Vyšnej Rybnice, Ing. Monike 
Rovòákovej, spol. FRICUP Stav s. r. o., Michalovi Modrá-
kovi a ¼ubošovi Modrákovi.

Ïakujeme za nezištnú službu pre obec – Rastislavovi 
Èornejovi, Slavomírovi Rusinovi, Jánovi Šeptákovi, 
Michalovi Hoherèákovi, Igorovi Ždiòakovi, Ing. Štefa-
novi Trembu¾ákovi, Mgr. Emílii Megelovej, Štefanovi 
Hinïošovi, Milošovi Andrejcovi st., Vladimírovi 
Miš¾anovi.

Ïakujeme za sponzorovanie materskej školy – Ko-
munálnej pois�ovni, a. s. Vienna Insurance Group, Slavo-
mírovi Rusinovi a ¼ubošovi Modrákovi.

Ïakujeme Lesnej správe Jovsa za výrobu a osadenie 
dreveného stola a lavíc k budove FK.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Lenka Stanková – jún
Mgr. Mária Šeptáková – august
Michal Jankoviè – september
Justína Èorejová – september

ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
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Susedské vz�ahy sú prirodzenou súèas�ou nášho 
každodenného života a výrazne ovplyvòujú jeho kvalitu. 
V tomto èlánku by sme chceli upriami� pozornos� na to, 
ako postupova� pri riešení nezhôd a sporov so susedmi     
a aké sú právne možnosti riešenia susedských sporov. 
Pod¾a platného slovenského právneho poriadku možno 
susedské spory rieši� prostredníctvom viacerých orgá-
nov. Ochrany susedských vz�ahov sa možno domáha�   
na obci, na súde a pred inými orgánmi štátnej správy. 
Výnimkou nie sú ani trestnoprávne dôsledky.  

Základným právnym predpisom, upravujúcim obèian-
skoprávne vz�ahy, medzi ktoré patria aj vz�ahy medzi 
susedmi je zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník      
v znení neskorších platných právnych predpisov (ïalej 
len Obèiansky zákonník).  Úprava susedských vz�ahov 
je zakotvená najmä v ust. § 127 Obèianskeho zákonníka, 
pod¾a ktorého vlastník veci sa musí zdrža� všetkého, èím 
by nad mieru primeranú pomerom ob�ažoval iného alebo 
èím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä 
nesmie ohrozi� susedovu stavbu alebo pozemok úpra-
vami pozemku alebo úpravami stavby na òom zriadenej 
bez toho, že by urobil dostatoèné opatrenie na upevnenie 
stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú po-
merom ob�ažova� susedov hlukom, prachom, popolèekom, 
dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými 
odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie necha� 
chované zvieratá vnika� na susediaci pozemok a nešetrne, 
prípadne v nevhodnej roènej dobe odstraòova� zo svojej 
pôdy korene stromu alebo odstraòova� vetvy stromu 
presahujúce na jeho pozemok. Tento výpoèet je iba 
demonštratívny, nie je definitívny a zákon iba príkladne 
vypoèítava najèastejšie sa opakujúce prípady narúšania 
susedských vz�ahov. 

Ochrana poskytnutá obcou pod¾a § 5 Obèianskeho 
zákonníka 

V zmysle ust. § 3 Obèianskeho zákonníka každý 
subjekt by sa mal správa� tak, aby v èo najmenšej miere 
zasahoval do práv iných subjektov. Jeho konanie by malo 
by� v súlade aj s dobrými mravmi, s mierou urèitej 
spoloèenskej únosnosti a vzájomnej tolerancie. 

Je v záujme obidvoch zúèastnených strán rieši� prí-
padné spory pokojnou cestou, predovšetkým ich dohodou, 
o èo dbajú aj orgány miestnej samosprávy, t. j. obce. 

Pod¾a § 5 Obèianskeho zákonníka ak došlo k zrej-
mému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáha� JUDr. Alena Bukovská

RADA ODBORNÍKA

Riešenie susedských sporov

ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakáza� 
alebo uloži�, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je 
dotknuté právo domáha� sa ochrany na súde. 

Postup pod¾a § 5 Obèianskeho zákonníka má len 
predbežný charakter a zmyslom tohto ustanovenia nie je 
rozhodnú� spor o právo, ale obnovi� stav, ktorý existoval 
pred porušením pokojného stavu. Toto ustanovenie rieši 
poskytnutie ochrany obcou pred zrejmým zásahom do po-
kojného stavu, vzh¾adom na skutoènos�, že obce sú 
bližšie k obèanom obce a najlepšie poznajú miestne 
pomery. Skutkovým základom pre rozhodnutie obce je 
posledný pokojný stav, ktorý existoval pred zrejmým 
zásahom. Obec zis�uje a rieši pri návrhu pod¾a § 5 skut-
kové otázky, nie otázky právne. Predpokladom pre postup 
pod¾a § 5 Obèianskeho zákonníka nie je riešenie dlho-
dobých susedských sporov, ale riešenie pokojného stavu, 
ktorý sa tu vytvoril a nerušene trval poèas takej dlhej 
doby, ktorú možno považova� za stav pokojný. Konanie 
obce je originálnou právomocou obce, prièom nejde o pre-
nesený výkon štátnej správy. Takéto konanie zaèína vždy 
na návrh, nie je možné zaèa� takéto konanie z úradnej 
moci (ex offo). 

Ochrana na súde 
Právo domáha� sa ochrany na obci je iba jednou z mož-

ností riešenia problému a ide iba o predbežnú ochranu. 
Bez oh¾adu na povahu sporu, obèan má vždy právo 
domáha� sa ochrany na súde podaním žaloby. Je však 
vylúèené, aby súèasne v tej istej veci prebiehalo konanie 
aj na obci a aj na súde. Súdna ochrany by mala by� až 
posledným stupòom ochrany porušených práv. 

Ochrana poskytnutá inými orgánmi štátnej správy 
Medzi iné orgány, ktoré sú príslušné na riešenie sused-

ských sporov patria iné orgány miestnej štátnej správy, 
ktorými sú napr. stavebné úrady, ktoré majú kompetencie 
napr. v otázkach oplotenia susediacich pozemkov, vodo-
hospodárske úrady – napr. v otázkach prenikania dažïovej 
vody na susedné nehnute¾nosti a ïalšie orgány, ktorých 
kompetencie vyplývajú priamo z konkrétnych právnych 
predpisov. 

Trestnoprávne dôsledky riešenia susedských sporov 
V prípade, ak konanie suseda prekroèí hranice obèian-

skoprávneho sporu, vec je potrebné rieši� v administra-
tívnoprávnej rovine ako priestupok, prípade v trestno-
právnej rovine ako trestný èin. Najèastejšie pôjde o pries-
tupky proti verejnému poriadku – rušenie noèného pokoja, 
vzbudzovanie verejného pohoršenia, o priestupky proti 
obèianskemu spolunažívaniu – hrubé správanie (vul-
gárne a hrubé nadávky), vyhrážky ujmou na zdraví, 
schválností a o priestupky proti majetku – spôsobenie 
škody na cudzom majetku poškodením alebo znièením 
veci, ak škoda neprevyšuje sumu 266,- EUR. 

V závere tohto èlánku by som odporuèila, aby prí-
padné spory susedia riešili vzájomnou dohodou, nako¾ko 
ide o najjednoduchší a najefektívnejší spôsob riešenia 
problémov a pri vzájomnom spolunažívaní so susedom 
by sme si mali cti� pravidlo: „ Nerobme druhému to, èo 
nechceme, aby oni robili nám“. 


