
                                                 O B E C   J O V S A 

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

Z Á P I S N I C A 

napísaná z  obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 

26.02.2020 so začiatkom o 17.15 hodine na OcÚ Jovsa 

_______________________________________________________________ 
POSLANCI OZ: 

1./ Lenka ANDREJCOVÁ - neprítomná 

2./ Adrián BURAĽ - prítomný 

3./ Miroslav ČERVEŇÁK - prítomný 

4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - neprítomný 

5./ Marcel ČIŽMÁR - prítomný  

6./ Ing. Monika DEMKOVÁ - prítomná 

7./ Tomáš ŠTOFA - prítomný 

 

Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná 

Obecný kontrolór:  Mgr. Anna Kosánová - prítomná 

Pracovníčka obce: Mgr. Michaela Podhorová - prítomná 

                                  

Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

PROGRAM 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválenie 

programu 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

4. Zhodnotenie práce za rok 2019 

5. Ďakovný list obecnému zastupiteľstvu 

6. Informácie od vedenia miestnej základnej školy ohľadom platových taríf 

pedagogických zamestnancov 

7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2019 

8. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

9. Aktuálne informácie ohľadom projektu výstavby vodovodu 

10. Členstvo v Klube akcionárov VVS, a.s., o.z., Stanovy KA VVS OZ 

11. Rôzne - žiadosť o poskytnutie dotácie, zrealizované a plánované aktivity OcÚ  

12.  Záver 

 

 

 

 

 

 



2. str. 

 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 - piati  poslanci boli prítomní. Starostka obce zároveň predstavila poslancom OZ 

právneho zástupcu, JUDr. Vladimíra Baťalíka. 

 Bod č.2 

     Za zapisovateľa zápisnice poverila starostka obce pracovníčku obecného úradu, Mgr. 

Michaelu Podhorovú, za členov návrhovej komisie Adriána Buraľa, Miroslava Červeňáka 

a Marcela Čižmára, za overovateľov zápisnice Tomáša Štofu a Ing. Moniku Demkovú. 

Poslanci následne prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 1/2020 

                                                       zo dňa 26.02.2020 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program  rokovania OZ dňa: 26.02.2020. 
HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková, Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 
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 Bod č.3 

     Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa priebežne plnia. 

 

 Bod č.4 

     Starostka obce formou prezentácie zhodnotila práce za rok 2019, zároveň poukázala na 

skutočnosť, že ľahko je vyjadriť kritiku a poukázať na nedostatky, no ťažšie je priložiť 

ruku k dielu a prejaviť záujem o napredovanie našej obce. Preto poďakovala všetkým tým, 

ktorí participovali na rozvoji obce v roku 2019. 

 

 Bod č.5 

     Na obecný úrad bol doručený list od rodáka našej obce, MUDr. Mariána Rozhona,     

v ktorom vyjadril starostke a poslancom OZ vďaku a obdiv za činnosti a práce 

zrealizované v našej obci v posledných rokoch. Poukázal na upravené verejné 

priestranstvá, nové mosty a cestičky, vyzdvihol kupolu pri obecnej studničke a jej 

kultúrnu hodnotu. Zároveň povzbudil OZ do ďalších aktivít. List bol poslancom OZ 

prečítaný starostkou obce. 

 

 Bod č.6 

     Zasadnutia OZ sa zúčastnila aj riaditeľka miestnej základnej školy, PaedDr. Katarína 

Kereštanová, spolu so svojou zástupkyňou, Mgr. Zuzanou Mišovou. Riaditeľka ZŠ, 

v časovom predstihu, informovala starostku obce, že má záujem zúčastniť sa zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a informovať poslancov o nových platových tarifách pre učiteľov 

a jej platovom výmere. 

Riaditeľka ZŠ predniesla svoju žiadosť o navýšenie príplatku za riadenie, zákonom 

stanovený v rozpätí od 12% -38%, výšku ktorého určuje zamestnávateľ – zriaďovateľ 

školy. V novom platovom výmere jej zriaďovateľ určil príplatok za riadenie 12 %, 

riaditeľka požadovala zdôvodnenie. Kontrolórka obce sa vyjadrila k ekonomickej situácií 

v miestnej základnej škole. Uviedla, že škola je nútená  každoročne žiadať financie, 

dohodovacím konaním, z dôvodu ich nedostatku. V priebehu roka 2019 takto škola 

žiadala Okresný úrad Košice, odbor školstva, o navýšenie rozpočtu v sume 35 000 €. Ak 

by tieto finančné prostriedky nezískali, škola by nemala dostatok financií na platy 

učiteľov. V minulosti už takáto situácia nastala, kedy obec poskytla škole pôžičku. 

Kontrolórka obce zároveň vysvetlila, že obec má z hľadiska financovania školy prenesené 

kompetencie, t. z. že všetky financie zo štátneho rozpočtu schválené na úsek školstva, 

obec posiela základnej škole. Kontrolórka uviedla aj skutočnosť, že ak je škola 

každoročne nútená žiadať o dofinancovanie schváleného rozpočtu, je niekde problém, 

ktorý je potrebné nájsť a riešiť. Financie chýbajú preto, lebo počet detí navštevujúcich ZŠ 

klesá. Riaditeľka školy uviedla, že učiteľom nemôže ponížiť platy len preto, lebo škola má 

málo detí, údajne majú momentálne o troch učiteľov menej, a preto musia mať nadčasové 

hodiny. Taktiež prítomných informovala o tom, že prácu svojich kolegov si váži a dopraje 

im. Svojej zástupkyni a vedúcej stravovne ponechala maximálny príplatok za riadenie,  
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taktiež traja učitelia majú osobné príplatky. Mrzí ju, že jej plat je na rovnakej úrovni ako 

plat jej zástupkyne a plat učiteľa s osemročnou praxou je len o 70 € nižší. K celej situácií 

sa vyjadril prítomný právny zástupca, ktorý konštatoval, že podľa § 8 zákona č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov, príplatok za riadenie vedúcemu 

zamestnancovi určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce. Teda 

neurčuje ho obecné zastupiteľstvo. JUDr. Baťalík p. riaditeľke vysvetlil, že zníženie 

príplatku za riadenie netreba brať osobne, ale objektívne. Poukázal na výsledky školskej 

inšpekcie konanej v dňoch 5.11. – 11.11 2018, citoval záver z kontroly, ktorým je škola 

hodnotená ako priemerná, nachádza sa v strede hodnotiacej tabuľky. Taktiež konštatoval, 

že celkový plat riaditeľky v roku 2020 nie je nižší ako bol v predchádzajúcom roku, 

zároveň poukázal na skutočnosť, že rozsah povinnosti riaditeľky ZŠ a starostky obce je 

neporovnateľný, a preto je nelogické, aby plat riaditeľky bol vyšší ako plat starostky obce. 

Uviedol aj skutočnosť, že príplatok za riadenie u riaditeľov základných škôl 

v Michalovciach sa pohybuje v rozmedzí od 15 -20%, pričom oni majú 700-800 žiakov 

a cca 70 zamestnancov. Základná škola v Jovse má 97 žiakov a 15 zamestnancov, preto 

stanovený príplatok nie je diskriminačný, ale objektívny, zároveň uviedol, že navýšením 

príplatku by odpadol aj motivačný prvok, keďže je vždy priestor na zlepšenie. 

Riaditeľka ZŠ argumentovala tým, že pokles príplatku určite nie je motivačný, výsledky 

inšpekcie vysvetlila tak, že škola je priemerná z toho dôvodu, lebo nemá telocvičňu 

a dostatočné materiálne vybavenie. Na ostatných odporúčaniach inšpekcie údajne pracujú. 

Počet žiakov je nízky, no spolu so zástupkyňou robili prednedávnom nábor na Základnej 

škole vo Vyšnej Rybnici. Mgr. Mišová konštatovala, že za posledné dva roky získali 11 

žiakov z troch ďalších obcí.  

Starostka obce k predloženej žiadosti riaditeľky ZŠ uviedla, že podľa zákona nie je 

povinná zdôvodňovať zníženie príplatku za riadenie, zároveň podotkla, že riaditeľke bol 

určený aj nenárokovateľný osobný príplatok a dvakrát ročne odmena. Prítomní sa 

zaoberali aj tým, prečo niektorí rodičia preložili detí do iných základných škôl. 

Riaditeľka školy uviedla svoj mesačný príjem, k čomu JUDr. Baťalík konštatoval, že jej 

plat  nie je na regionálne pomery malý. Očakával, že p. riaditeľka odprezentuje aj svoje 

rezervy, a to ako chce stav zlepšiť, keďže žiada o navýšenie príplatku za riadenie. 

Opätovne uviedol, že obecné zastupiteľstvo nie je kompetentné stanoviť príplatok za 

riadenie riaditeľke ZŠ. Riaditeľka uviedla, že svoju Koncepciu rozvoja ZŠ predniesla na 

výberovom konaní, kde poukázala aj na svoje rezervy, rozumie, že má byť hierarchia v jej 

plate a v plate starostky obce, no aj napriek tomu, žiada o navýšenie príplatku za riadenie 

vo výške 20 %. 

 

OZ berie na vedomie: 

Žiadosť riaditeľky ZŠ v Jovse o navýšenie príplatku za riadenie. 
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 Bod č.7 

      Poslancom OZ bolo v časovom predstihu doručené plnenie rozpočtu obce  za rok 

2019. 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce za rok 2019. 

 

 Bod č. 8 

      Hlavná kontrolórka obce vypracovala Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2019, ktorá bola v časovom predstihu doručená poslancom OZ. 

 

OZ berie na vedomie: 

Správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. 

 

 Bod č. 9 

      Na zasadnutí OZ dňa 20. novembra 2019 informovala starostka obce poslancov OZ 

o tom, že 31.októbra 2019 bolo obci doručené Rozhodnutie o odvolaní, ktorým sa mení 

rozhodnutie zo dňa 5.septembra 2019, a obci Jovsa bol schválený NFP vo výške 

900 040,77 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 

947 411,34 €. Na tomto zasadnutí prijali poslanci OZ uznesenie č.27/2019, ktorým 

súhlasili so zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Uvedené uznesenie spolu s preukázaním splnenia 

ďalších podmienok poskytnutia príspevku a informáciou o zrealizovaní časti projektu – 

vodovodu Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, obec Jovsa odoslala dňa 26. 

novembra 2019. 

Následne nám bola 22. januára 2020 doručená, z Košického samosprávneho kraja, ďalšia 

Výzva na doplnenie ŽoNPF, v ktorej obec žiadali o predloženie ďalších dokumentov 

a informácií. Požadovali identifikáciu parciel, na ktorých už bol vodovod zrealizovaný 

a parciel, ktoré sú naďalej predmetom projektu, zároveň presné vyčíslenie výdavkov 

zrealizovaného úseku, t. j. sumy, o ktorú budú znížené pôvodné celkové oprávnené 

výdavky. Ďalšou požiadavkou bolo preukázanie finančnej spôsobilosti žiadateľa na 

spolufinancovanie projektu – dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu. Tieto 

podklady bola obec povinná doručiť KSK do 10 pracovných dní. 

Starostka obce sa so žiadosťou o informáciu ohľadom vyčíslenia výdavkov 

zrealizovaného úseku ihneď obrátila na VVS, a.s. Košice a zhotoviteľa projektu, Ing. 

Džubu. Ten mimochodom uviedol, že náš projekt je tendrový, nie realizačný. Na základe 

podkladov a informácií od nich, starostka oboznámila aj poslancov OZ o tom, že dĺžka 

zrealizovaného vodovodu spoločnosťou VVS,a.s. je 854,22 m a výdavky, podľa výpočtov 

projektanta, predstavovali výšku 175 041,21 € bez DPH. V rámci podmienky finančnej 

spôsobilosti obce na spolufinancovanie projektu bolo Košickému samosprávnemu kraju 

predložené Uznesenie OZ v Jovse č. 35/2017 zo dňa 20. septembra 2017, ktoré je naďalej 

platné. Pričom súhlas so spolufinancovaním projektu, v prípade, ak obec so žiadosťou 

uspeje, získala obec od spoločnosti VVS, a.s. Košice, a to listom zo dňa 20.októbra 2017. 

Dňa 5. februára 2020 však obec dostala písomné vyjadrenie z VVS, a.s. Košice, v ktorom 

spoločnosť uviedla, že nakoľko bola naša žiadosť prvotne zamietnutá a VVS, a.s. má  
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v súčasnosti, v rámci vlastných investícií rozpracované záväzne projekty, náš projekt 

nebude môcť spolufinancovať. 

Spolufinancovanie projektu ,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“ predstavuje 25 % 

z celkových oprávnených výdavkov, čo žiaľ obec nedokáže financovať z vlastných 

zdrojov. 

Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že aj naďalej bude so zástupcami 

VVS,a.s. jednať a žiadať o ústretovosť a možné riešenia, a zároveň poslancov vyzvala, 

aby sa vyjadrili k alternatívam ďalšieho postupu obce. Podľa starostky je práve 

spoločnosť VVS, a.s. kompetentná situáciu s budovaním vodovodu v obci riešiť, keďže sa 

predpokladá, že vodovod bude majetkom spoločnosti. Ak do projektu obec investuje 

financie, nebude ochotná vodovod VVS,a.s. odpredať za 1 €. Je potrebné rozhodnúť, ako 

je najlepšie danú situáciu riešiť. Možnosťou je požiadať o poskytnutie úveru, a tak 

zabezpečiť spolufinancovanie projektu. Otázne však je, či je potrebné budovanie 

vodojemu v obci, ktorého náklady činia cca 400 000 €, k čomu VVS,a.s. a projektant 

vodovodu nemajú jednotný a jednoznačný názor. Alternatívou, navrhovanou investičným 

riaditeľom VVS,a.s., je odstúpiť od ŽoNFP a zapojiť sa do novej výzvy 

environmentálneho fondu, kde spolufinancovanie predstavuje 5 % z celkovej výšky NFP, 

pričom je možné získať financie na vybudovanie vodovodu v celej obci (cca 3 milióny 

eur). Poslanci o uvedenej situácií diskutovali.  

Poslanec Adrián Buraľ uviedol, že možno by bolo lepšie odstúpiť od projektu a opätovne 

žiadať o získanie NFP. Na čo starostka reagovala tým, že obec má stavebné povolenie 

a všetky doterajšie náklady obce boli dosť vysoké – financovanie projektu, vypracovanie 

žiadostí, verejné obstarávanie a pod. 

Rokovanie starostky obce s generálnym riaditeľom VVS,a.s. Košice je naplánované 

v prvej polovici marca, z toho dôvodu požiadala starostka  poslancov OZ o prípravu 

podnetných otázok adresovaných generálnemu riaditeľovi. 
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 Bod č. 10 
      Obec Jovsa je v súčasnosti jednou z akcionárov spoločnosti VVS,a.s., pričom jej 

podiel na základnom imaní je menší ako 0,5 %. Starostka obce sa zúčastnila pracovného 

stretnutia, na ktorom sa rokovalo o založení združenia – Klubu akcionárov spoločnosti 

VVS, a.s., o.z. a o účasti aj našej obce v tomto združení. Primárnym cieľom združenia je 

zabezpečiť jeho členom informácie, poradenstvo, vzdelávanie, ochranu práv 

a uplatňovanie záujmov, prípadne ich zastupovanie najmä vo vzťahu k obchodnej 

spoločnosti VVS,a.s. so sídlom v Košiciach. Stanovy občianskeho združenia a dôvodová 

správa bola poslancom OZ odoslaná v časom predstihu. Starostka obce vyzvala 

poslancov, aby sa vyjadrili k účasti obce Jovsa v uvedenom združení. 

Zástupca starostky, p. Štofa, konštatoval, že ak obci Jovsa členstvo v Klube pomôže, tak 

nech do Klubu akcionárov spoločnosti VVS,a.s. vstúpi, no ak je to len proforma, tak nie. 

Poslanec Miroslav Červeňák navrhol rozhodnúť sa až po plánovanom stretnutí zástupcov 

obce s generálnym riaditeľom VVS,a.s. 

OZ berie na vedomie Stanovy KA VVS OZ, zatiaľ neschvaľuje účasť obce Jovsa 

v uvedenom združení. 

 

 Bod č. 11 

RÔZNE  

 

      Na Obecný úrad v Jovse bola dňa 17.12.2019 doručená žiadosť folklórnej skupiny Jovšan 

o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na financovanie kultúrnych vystúpení 

skupiny v regióne i v zahraničí. V minulosti bola tejto organizácii poskytnutá dotácia 

z rozpočtu obce, a to v roku 2018 vo výške 1000 € na kroje, kancelárske potreby, 

občerstvenie, cestovné náhrady, hudobnícke a reklamné potreby a v roku 2019 vo výške 600 € 

na obnovu súčasti krojov. V zmysle VZN obce Jovsa č. 1/2018 o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce Jovsa je žiadateľ povinný predložiť žiadosť do 5.12. predchádzajúceho roka. 

Poslanci sa s uvedenou žiadosťou oboznámili a hlasovali. 

 

OZ následne prijalo  

U z n e s e n i e  číslo 2/2020 

                                                       zo dňa 26.02.2020 

 

OZ nesúhlasí:  

            S poskytnutím finančných prostriedkov z rozpočtu obce Jovsa folklórnej  

            skupine Jovšan. 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva z piatich 

prítomných. 

Za: Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti: 0 

Zdržal sa: Marcel Čižmár 
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ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

 

- Účasť starostky obce na pracovnej porade starostov obcí a primátorov miest v územnej 

pôsobnosti Okresného úradu Michalovce v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady 

SR v roku 2020. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov a primátorov Regionálneho 

združenia miest a obcí Zemplín - Michalovský región. 

- Podanie žiadosti na ÚPSVaR na aktivačnú činnosť podľa § 54 a následné poskytnutie 

finančného príspevku obci v rámci projektu „Pomôž svojej obci“  v zmysle § 54 ods. 1 

písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Montáž a demontáž vianočného osvetlenia, výpadok verejného osvetlenia vplyvom dažďa 

a skratu na vianočnej výzdobe, následná oprava.  

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre občana, následne 

schválená dotácia vo výške 800 € z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 

zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie za účelom zakúpenia ošatenia, obuvi, 

hygienických potrieb, liekov a potravín. 

- Príprava na elektronickú registratúru obce, školenie zamestnancov obecného úradu. 

- Účasť matrikárky na porade pracovníkov matričných úradov. 

- Účasť starostky obce na stretnutí primátorov, starostov, poľnohospodárov, lesných 

hospodárov, zástupcov štátnej správy, aktivistov a dobrovoľníkov okresov Michalovce a 

Sobrance pod názvom „Zriadenie vodných rád v rámci schváleného Programu obnovy 

krajiny“ 

- Vianočná akadémia HVIEZDA NA CESTU SVIEŤ, poďakovanie starostky obce všetkým 

účinkujúcim - Zvončekom, dedinskej skupine Vešeli Jovšaňe, učiteľovi ZUŠ, Bc. 

Dušanovi Pulkovi a jeho zverencom, hudobnej skupine Talentum...poďakovanie všetkým, 

ktorí prijali pozvanie na toto podujatie a svojou účasťou tak podporili vynaložené úsilie 

účinkujúcich a rozvoj kultúry v obci. 

- Zefektívnenie energetickej hospodárnosti budovy pošty výmenou okien a exteriérových 

dverí. 

- Montáž kovanej kupoly na obecnú studničku - veľa pozitívnych ohlasov a poďakovaní 

vyslovených nielen na adresu starostky, ale i na adresu poslancov obecného 

zastupiteľstva, preto starostka obce poďakovala tým poslancom, ktorí jej návrh podporili. 

- Realizácia Stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce. 

- Kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním na rodinný dom p. Ladislava Bajusza 

a manželky. 

- Pracovné stretnutie so zástupcami rómskej komunity. 

- Spracovanie ročnej účtovnej závierky za rok 2019 a formulárov vzájomných vzťahov. 

- Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie k voľbám do NR SR. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov Spoločného školského úradu vo 

Vinnom. 

- Príprava a realizácia Uvítania detí do života obce, narodených v roku 2019. 
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- Slávnostné zasadnutie obecných zastupiteľstiev okolitých obcí organizované Obecným 

úradom Poruba pod Vihorlatom. 

- Podujatie NA ĽADE pre priaznivcov korčuľovania.  

- Kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním na rodinný dom Mgr. Patrika 

Ciklaminyho. 

- Účasť starostky obce na seminári Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 

Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme        “ pre obce a 

školy”. 

- Účasť pracovníčky OÚ na seminári Povinné zverejňovanie v elektronickej podobe - 

webové sídlo a CUET ( centrálna úradná elektronická tabuľa ) na www.slovensko.sk. 

- Účasť starostky obce  na vzdelávacom seminári Susedské spory, sťažnosti a petície a 

úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov Mikroregiónu Šírava. 

- Účasť na školení predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných 

komisií pre voľby do NR SR v r. 2020. 

- Oslovenie o sponzorstvo reprezentačného plesu obce, jeho príprava a realizácia                  

(poďakovanie zamestnancom obce, p. Patrícii Modrákovej, riaditeľke MŠ Marcele 

Jakubovej). 

- Kolaudačné konanie spojené s miestným zisťovaním na rodinný dom p. Matúša Dermeka. 

- Účasť starostky obce  na vzdelávacom seminári Podávanie majetkových priznaní po 

novom a odmeňovanie volených funkcionárov. 

- Montáž záclon a závesov v sobášnej miestnosti, spolufinancované zo štátneho rozpočtu z 

preneseného výkonu štátnej správy – matrika. 

- Pracovné stretnutie so zástupkyňou Komunálnej poisťovne. 

- Žiadosť o sponzoring na rozvoj a podporu športu v obci. 

- Účasť starostky obce na výročnej schôdzi základnej organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Jovse. 

- Prieskum trhu ohľadom právneho poradenstva. 

- Druhé zasadnutie okrskovej volebnej komisie k voľbám do NR SR. 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

- Inventarizácia majetku k 31.12.2019. 

- Voľby do NR SR. 

- Účasť starostky obce na konaní o vydanie stavebného povolenia a miestnom šetrení 

ohľadom prevádzkovej budovy v lesnej škôlke Myslina. 

- Prieskum trhu na realizáciu kamerového systému. 

- Odchyt psov pri  obecnej osembytovej jednotke. 

- Odstraňovanie nelegálnej skládky na podnet SVP. 

- Osadenie oplotenia pred areál miestnej materskej školy. 

- Osadenie záchytnej siete za druhou bránou futbalového ihriska. 

- Prieskum trhu a výroba oplotenia k studničke. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov ,,Vodnej rady okresov Michalovce 

a Sobrance v rámci schváleného Programu obnovy krajiny Košického kraja. 

http://www.slovensko.sk/
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- Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom VVS,a.s. Košice. 

- Príprava ročného výkazu o dani z nehnuteľností. 

- Výrub drevín na základe Rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP na 

parc. C-KN č. 1073/1 (oproti rodinnému domu č. 287) a C-KN č. 506 (pri pošte). 

- Oprava darlingu v budove OcÚ a ponorky v studni pri Dome smútku. 

- Účasť starostky obce na školení MAS Zemplín pod Vihorlatom ohľadom predkladania 

žiadosti o poskytnutie NFP. 

- Účasť pracovníčky obecného úradu na seminári Zákon č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 121/2010 Z.z. O pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony Nové povinnosti pre obce, mestá. 

- Príprava VZN o pohrebníctve. 

- Účasť starostky obce na sneme Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín – 

Michalovský región. 

 

Ing. Monika Demková podotkla, že v rámci každoročnej jarnej brigády, organizovanej obcou, 

by bolo vhodné vyčistiť, od náletových drevín, úsek od cesty smerom k potoku, v časti obce 

od p. Ing. Špaka po p. Belejčáka. 

Poslanec Marcel Čižmár predniesol podnety poslanca Mgr. Ľuboslava Čižmára. Prvý sa týkal 

nových lán na cintoríne, ktoré sú údajne veľmi tenké a druhý úseku medzi chodníkom k MŠ 

a cestou, ktorý je potrebné zhutniť. Marcel Čižmár upozornil na vymyté kanalizačné potrubie 

pod chráničkou na mieste pod mostom pri pošte. 

Poslanec Tomáš Štofa uviedol, že bude rád, ak JUDr. Baťalík dá obci splniteľné finančné 

podmienky. Konštatoval, že aj dnešné rokovanie je dôkazom toho, že fundované informácie 

sú prínosné. Taktiež sa informoval ohľadom projektu detského ihriska. Obec sa koncom roka 

2019 zapojila do výzvy, ktorú predložila MAS Zemplín pod Vihorlatom, projekt zatiaľ nebol 

vyhodnotený. Poslanec Štofa taktiež upozornil na zasypanú priekopu pri dome rodiny 

Bajuszovej, ktorú sú povinní v čo najkratšom čase vyčistiť, aby nedošlo k ďalším škodám. 

V obci je viac nepriechodných priekop pred rodinnými domami, čo by bolo, podľa starostky 

obce, v budúcnosti potrebné riešiť prostredníctvom výzvy. Zástupca starostky obce tiež 

podotkol, že v blízkej dobe je nutná rekonštrukcia schodov pri obecnej studničke, k čomu 

starostka uviedla, že obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na revitalizáciu 

studničky, ktorú poslancom na najbližšom OZ predloží. Poslanec Štofa ešte predniesol 

požiadavku občanov na uskutočnenie verejnej schôdze. Tú by mali iniciovať poslanci OZ 

z konkrétneho dôvodu. 

Starostka obce pripomenula poslancom, že majú pridelené úseky obce, v rámci ktorých sú 

kompetentní riešiť podnety občanov. Kontrolórka obce v tejto súvislosti uviedla, že občanov 

si môžu poslanci zavolať aj na zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu.  

V závere rokovania JUDr. Baťalík konštatoval, že aj poslancom OZ, aj starostke obce na 

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

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Michaela Podhorová                 .......................................... 

 

Overovatelia:   Tomáš Štofa                            .......................................... 

 

              Ing. Monika Demková           .......................................... 

 
                                                                                               
 

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

                                                                                                       starostka obce 

                                                         
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       


