
                                                 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 

26.08.2020 so začiatkom o 17.30 hodine v sále OcÚ Jovsa 

_______________________________________________________________ 
POSLANCI OZ: 

1./ Lenka ANDREJCOVÁ - prítomná 

2./ Adrián BURAĽ - neprítomný 

3./ Miroslav ČERVEŇÁK - neprítomný 

4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - prítomný 

5./ Marcel ČIŽMÁR -neprítomný  

6./ Ing. Monika DEMKOVÁ - prítomná 

7./ Tomáš ŠTOFA - prítomný 

 

Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná 

Obecný kontrolór:  Mgr. Anna Kosánová - prítomná 

Ekonómka obce: Mgr. Gabriela Matušková - 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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/2020 - O určení spoločného 

školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jovsa 

5. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.4/2020 

6. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce 

7. Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.2/2020 

8. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2020 

9. Plnenie rozpočtu ZŠ k 30.6.2020 

10. Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky - 

Rekonštrukcia chodníka pred budovou základnej školy 

11. Prezentácia - obnova web. stránky obce 

12. Žiadosti občanov 

13. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity OcÚ, podnety a pripomienky občanov 

14. 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 - štyria  poslanci boli prítomní.  

 Bod č.2 

     Za zapisovateľa zápisnice poverila starostka obce ekonómku obce, Mgr. Gabrielu 

Matuškovú, za členov návrhovej komisie Ľuboslava Čižmára, Ing. Moniku Demkovú,  

za overovateľov zápisnice  Lenku Andrejcovú a Tomáša Štofu. 

Poslanci následne prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 27/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

OZ schvaľuje: 

Program  rokovania OZ dňa: 26.08.2020. 
HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Z dôvodu požiadavky zástupcu firmy WEBEX a zakomponovanie požadovanej aktivity bolo 

potrebné zmeniť poradie bodov programu nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

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

programu 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

4. Prezentácia - obnova web. stránky obce 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/2020 - O určení spoločného 

školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jovsa 

6. Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.2/2020 

7. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2020 

8. Plnenie rozpočtu ZŠ k 30.6.2020 

9. Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky - 

Rekonštrukcia chodníka pred budovou základnej školy 

10. Žiadosti občanov 

11. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity OcÚ, podnety a pripomienky občanov 

12. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.4/2020 

13. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce 

14. Záver 

 

 



3. str. 

Poslanci následne prijali  

 

                                            U z n e s e n i e  číslo 28/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

OZ schvaľuje: 

Zmenu poradia bodov programu  rokovania OZ dňa: 26.08.2020. 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

 

 Bod č.3 

     Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sú splnené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. str. 

 

 

 Bod č.4 

Zástupca spol. WEBEX, ktorý spravuje našu web. stránku dlhoročne, sa zastavil na pracovné 

stretnutie ohľadom aktualizácie stránky podľa platnej legislatívy a prehľadnosti stránky. Novú 

webstránku prišiel odprezentovať aj na dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starostka 

obce udelila slovo pánovi Mamčákovi, ktorý prezentoval pozitíva novej web. stránky, nové 

štandardy a to: responzivitu stránky pre zobrazenie v mobiloch, zabezpečenie stránky SSL 

certifikátom, nový intuitívny redakčný systém pre vkladanie aktualít a úradnú tabuľu pre 

národný portál CUET na slovensko.sk . Moderný dizajn a prehľadné informácie zaujmú nie len 

občanov, ale aj turistov. Vo webstránke sú navrhované aj vnútorné sekcie s vlastným prístupom 

pre školu, škôlku, DHZ a iné organizácie, taktiež farnosť a ďalšie podľa požiadaviek  klienta. 

Bonusom je osobná starostlivosť o web obce ZDARMA, súbor ikoniek a obrázkov taktiež 

zdarma a v neposlednej rade sú to ceny, ktoré spoločnosť prispôsobila momentálnej situácii. 

Konkrétnejšie je to 540,- €ur za výrobu kompletnej webstránky s preklopením obsahu zo starej 

webstránky a ročný poplatok, ktorý sa skladá z poplatku za doménu, webhosting, 

neobmedzeného mailového koša SSL certifikátu pre bezpečnosť webstránky, GDPR ošetrenia 

webstránky a nášho pripojeného portálu uradne.sk pre prehľadné filtrovanie zmlúv, faktúr a 

objednávok, vo výške 144,- €ur. Zástupca skonštatoval, že ich spoločnosť je pripravená 

vybudovať pre  obec webstránku, ktorá bude spĺňať najnovšie požiadavky pre prevádzku 

samosprávneho webu, zároveň pripravia návrh novej stránky. 

Poslanci sa s prezentáciou pána Mamčáka oboznámili a následne prijali uznesenie 

 

U z n e s e n i e  číslo 29/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

 

OZ schvaľuje:  

       Spracovanie návrhu novej webstránky obce a poveruje starostku obce podpísaním 

zmluvy. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. str. 

 

 Bod č.5 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/2020 - O určení spoločného 

školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jovsa bol vypracovaný 

a v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce na základe 

požiadaviek rodičov žiakov okolitých obcí a vedenia základnej školy. Školský obvod sa 

rozšíri o obec Remetské Hámre, Vyšné Remety a Vyšnú Rybnicu. Týmto si budú môcť 

refundovať cestovné rodičia žiakov  týchto obcí, ktoré navštevujú Základnú školu 

v Jovse. K návrhu predložila starostka obce dohodu o spoločnom školskom obvode, 

ktorú uzatvorila Obec Jovsa v zmysle § 8 odst.1 a ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých 

zákonov, podpísanú zástupcami obcí Jovsa,  Kusín,  Hnojné,  Poruba pod Vihorlatom, 

Vyšné Remety, Vyšná Rybnica, Remetské Hámre s pozmeňujúcou pripomienkou zo 

strany Vyšnej Rybnice. Tá sa týkala zmeny v Článku 3. Spoločný školský obvod 

základnej školy zriadenej obcou , bod 2 nasledovne: 

 

2. Spoločným školským obvodom pre plnenie školskej dochádzky pre tieto obce určuje 

Základnú školu v Jovse , Jovsa 242, 072 32 pre žiakov s trvalým pobytom v obciach 

Jovsa, Kusín, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica, 

Remetské Hámre, a to takto:   

  Kusín - žiaci 1. - 9. ročníka 

  Hnojné - žiaci 1. - 9. ročníka 

 Poruba pod Vihorlatom - žiaci 1. - 9. ročníka 

 Vyšné Remety - žiaci 1. - 9. ročníka 

 Vyšná Rybnica - žiaci 5. - 9. ročníka 

 Remetské Hámre - žiaci 1. - 9. ročníka 

  

U z n e s e n i e  číslo 30/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

OZ schvaľuje: 

Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/2020 - O určení spoločného školského 

obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jovsa 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

 

 

 

 



 

6.str. 

 

 Bod č.6 

Ekonómka ZŠ vypracovala a v časovom predstihu poslancom OZ predložila úpravu 

rozpočtu ZŠ Jovsa  rozpočtovým opatrením č.2/2020.  

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 31/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

 

 

OZ schvaľuje:  

Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.2/2020. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria  poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

            Zdržali sa:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.str. 

 

 

 Bod č.7 

 

Ekonómka obce vypracovala a v časovom predstihu doručila poslancom OZ plnenie rozpočtu 

obce k 30.06.2020. 

      Poslanci hlasovali a prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 32/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2020. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová,  Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.str. 

 

 Bod č.8 

 

    Ekonómka ZŠ  vypracovala a  poslancom OZ v časovom predstihu predložila plnenie 

rozpočtu ZŠ k 30.6.2020. 

      Poslanci hlasovali a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 33/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu ZŠ k 30.6.2020. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.str. 

 Bod č. 9 

            

      Starostka obce zverejnila výzvu na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou 

hodnotou v zmysle  § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

o doplnení niektorých zákonov na  predmet zákazky: Rekonštrukcia chodníka pred budovou 

základnej školy. Lehota na predkladanie ponúk bola určená do 14.8.2020 do 9:00 hod. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý 

predmet obstarávania. 

 Do verejného obstarávania sa zapojili títo uchádzači: 

 CSS-STAV s.r.o Nám. Slobody 585/5, Sobrance  

 DOPSTAV-obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 

 EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

     Víťazným uchádzačom sa stala firma CSS-STAV, s.r.o. Nám. Slobody 582/5, Sobrance 

S cenou zákazky 16 124,47 EUR s DPH. S výsledkom verejného obstarávania boli 

uchádzači oboznámení. Poslancom OZ boli cenové ponuky predložené k nahliadnutiu. 

Poslanci sa s verejným obstarávaním oboznámili a následne prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 34/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

 

OZ berie na vedomie: 

Verejné obstarávanie na zákazku: Rekonštrukcia chodníka pred budovou základnej školy 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Následne poslanci prijali 

U z n e s e n i e  číslo 35/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

 

OZ schvaľuje: 

Realizáciu  zákazky Rekonštrukcia chodníka pred budovou základnej školy 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

 

 

 

 

 



10.str. 

 

 Bod č. 10 

 
           Na obecný úrad boli doručené žiadosti občanov týkajúce sa zmien a doplnkov 

územného plánu obce Jovsa a zahrnutie parciel v ich vlastníctve na plánovanú výstavbu 

rodinných domov. Obec tieto požiadavky konzultovala so zhotoviteľkou ÚP a zmien a 

doplnkov ÚP č. 1 obce Jovsa.  Podľa získaných informácií, ak obec schváli 

zabezpečenie obstarania zmien a doplnkov ÚP č. 2, sú dve možnosti financovania tohto 

procesu. Jednou z možností je predloženie žiadosti o dotáciu na zmeny a doplnky, ktorú 

je možné podať len v termíne od 15. januára do 28. februára v každom kalendárnom 

roku a druhou variantou je financovanie nákladov za obstaranie územnoplánovacej 

dokumentácie zo strany žiadateľov.  

Na základe metodického usmernenia č. 00605/2013/B630-SV/77730 Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je možné v jednom roku spracovať len 

jedny zmeny a doplnky a preto by bolo vhodné, aby obec prijímala žiadosti o zmeny a 

doplnky do konca novembra, následne pristúpila k ich obstaraniu a podaniu žiadosti o 

NFP. 

 

OZ následne prijalo  

                                                U z n e s e n i e  číslo 36/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

 

OZ berie na vedomie:  

Podané žiadosti na obec Jovsa o zmeny a doplnky územného plánu obce Jovsa.  

OZ odporúča, aby obec do konca novembra prijímala žiadosti o zmeny a doplnky ÚPN-

O Jovsa.  

Po tejto lehote bude ukončené prijímanie žiadosti o zmeny a doplnky ÚPN-O a v zmysle 

§ 17 odst. (2) bod c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v platnom znení, obec pristúpi k obstaraniu Zmien a doplnkov č. 2 

Územný plán obce Jovsa.        

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.str. 

 

 Bod č. 11 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 

 Obec sa podaním žiadosti na ÚPSVaR v Michalovciach  zapojila do národného projektu 

„ Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1,  ktorý sa realizuje podľa § 54 zákona č. 5/2004 

Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na základe oznámenia (výzvy) o možnosti prekladania žiadostí o 

poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  pre 

UoZ/znevýhodnených UoZ. Mesačná výška príspevku je 85 % z CCP zamestnanca, 

najviac však vo výške MCCP  ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa 

príspevok poskytuje. V prípade schválenia žiadosti sa pracovný pomer uzatvorí od 

1.10.2020 po dobu 17 mesiacov a príspevky sa poskytnú najdlhšie na 12 mesiacov. Po 

uplynutí podporovanej doby bude zamestnávateľ povinný udržať podporované 

pracovné miesto po dobu minimálne 5  mesiacov bez finančného príspevku. 

 Zároveň sme sa zapojili do národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“, ktorý je 

určený pre UoZ do 29 rokov. Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca, 

ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax  vo výške 

najviac 95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške  minimálnej CCP na rok 2020.  Na 

základe  informácii z ÚPSVaR v Michalovciach obec má schválenú žiadosť jedného 

zamestnanca s uzatvorením pracovného  pomeru   od 14.9.2020 po dobu 7 mesiacov. 

Poslanci sa s podanými žiadosťami oboznámili a následne prijali  

U z n e s e n i e  číslo 37/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

OZ schvaľuje: 

       V prípade schválenia podaných  žiadostí ÚPSVaR v Michalovciach poveruje 

starostku obce podpísaním zmlúv. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová,  Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa 

Proti:0 

Zdržali sa: 0 

 Ohľadom výstavby vodovodu máme po niekoľkých mesiacoch z riadiaceho orgánu 

KSK  pozitívnu informáciu o príprave zmluvy o poskytnutí NFP.  

  Žiadosť o WiFi4EU bola pre obec Jovsa zamietnutá. 

 

 

 



12.str. 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

JÚN 

- Spustenie kamerového systému do prevádzky, označenie monitorovaných priestorov v obci. 

- Akreditovaný rozbor vôd spol. VVS, a.s. z odberných miest MŠ, ZŠ, OcÚ s výbornými 

výsledkami v protokoloch o skúške vzoriek ( tabuľky k nahliadnutiu ). 

- Nariadenie uskutočnenia nevyhnutných úprav na zanedbaných pozemkoch v intraviláne obce. 

- Spracovanie a doručenie obecných novín ( roč. 6, č. 1). 

- Postúpenie žiadosti občanov týkajúcej sa zrealizovania opatrení k zamedzeniu dopravných 

nehôd v obci na úseku cesty v blízkosti pravotočivej zákruty a rodinných domov so súp. číslom 

92-87 kompetentným orgánom - OÚ Michalovce, odboru cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Dopravnému inšpektorátu OR PZ Michalovce a Správe ciest KSK Michalovce. 

Okresný dopravný inšpektorát vydal stanovisko v ktorom záväzne nesúhlasí s určením 

dopravného zariadenia – spomaľovacieho prahu na ceste II/582a zároveň nám odporučil našu 

požiadavku adresovať vlastníkovi cesty - Úradu KSK, odboru dopravy. Obec takto vykonala 

koncom júla. Odpoveď zatiaľ nemáme. 

JÚL 

- Ocenenie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími výsledkami za šk. rok 2019/20 so 

slávnostným zápisom do Pamätnej knihy obce. 

- Účasť starostky obce na stretnutí akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

s prerokovaním tém Obchodovania s akciami VVS, a.s., Zmenami v akcionárskej štruktúre 

VVS, a. s., a diskusiou o možných riešeniach a ich dôsledkoch. 

- Spolupodieľanie sa na organizácii pracovného stretnutia Vodnej rady okresov Michalovce a 

Sobrance s účasťou KSK a Ing. Michala Kravčíka, CSc. na Obecnom úrade v Jovse. 

- Pracovné stretnutie so zástupcom spol. WEBEX ohľadom aktualizácie a modernizácie 

webovej stránky obce. 

- Odstránenie inváznych rastlín v k. ú. Jovsa na parc. č. pozemkov registra C-KN č. 1120/4, č. 

1120/6 a 1020/1, k čomu  bola obec vyzvaná CHKO Vihorlat. 

- Zaslanie žiadosti o vykonanie pozemkových úprav v k. ú. Jovsa na základe žiadosti a záujmu 

vlastníkov a užívateľov časti poľnohospodárskych pozemkov v našom katastrálnom území. 

Žiadosť bola adresovaná Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcii 

pozemkových úprav a na základe ich odporúčania aj ZMOS-u ako členovi medzirezortnej 

komisie, vytvorenej za účelom výberu katastrálnych území pre vykonanie pozemkových úprav. 
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- Zaslanie výziev na úpravu miestnej komunikácie občanom, ktorý realizovali prekopávky MK. 

- Pracovné stretnutie starostky obce s právnym zástupcom obce, JUDr. Vladimírom Baťalíkom. 

- Pracovné stretnutie s Ing. Boškovou v súvislosti so žiadosťami občanov a informovaním sa 

ohľadom postupu pri realizácií zmien a doplnkov územného plánu obce Jovsa.  

-Spracovaná a schválená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti 

mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v rámci projektu: Podpora 

udržania zamestnanosti v materských školách. Starostka obce poďakovala ekonómke obce za 

prípravu danej žiadosti cez portál Slovensko.sk, čím obec získala do rozpočtu obce 7 442,67 €. 

AUGUST 

- Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie uskutočnené, na 

podnet obce, miestne zisťovanie pre potreby overenia podľa § 15 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch, týkajúce sa nelegálnej skládky nebezpečného odpadu umiestnenej v extraviláne 

obce 

- Realizácia verejného obstarávania zákazky Rekonštrukcia chodníka pred budovou základnej 

školy. 

- V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov bol v obci zrealizovaný spoločnosťou Východoslovenská 

distribučná, a.s. žiadaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného 

pásma nadzemného elektrického vedenia. Orez sa vzťahoval na dreviny/krovité porasty 

nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia. 

- Účasť pracovníčky OcÚ na akreditovanom kurze prvej pomoci. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov Mikroregiónu Šírava. 

- Účasť starostky obce na zasadnutí Snemu Regionálneho združenia miest a obcí „Zemplín“- 

Michalovský región s účasťou poslancov NR SR, Miloša Svrčeka a Viliama Záhorčáka, 

výkonného podpredsedu ZMOS, Jozefa Turčányho, riaditeľa Hasičského a záchranného zboru 

v Michalovciach, riaditeľa Odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR v Michalovciach a 

riaditeľky sociálnej poisťovne. Jedným z bodov rokovania bola voľba predsedu a podpredsedu 

RZ MOZ-MR. Za predsedu bol zvolený Ing. Marián Makeľ, za podpredsedu Ján Jurko. 

- Spracovanie účtovnej závierky za II. kvartál 2020. 

- Stavebným úradom Vinné zrealizovaný Štátny stavebný dohľad, na podnet občana. 

-  Oprava a údržba toaliet v budove materskej školy. 

- Zmena stanov, vedenia, názvu a loga Obecného futbalového klubu Jovsa, schválená MV SR. 
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- Údržba stien a hygienická maľba v budove OFK, v spolupráci s členmi OFK. 

- Príprava a podpísanie Dohody o zriadení spoločného školského obvodu účastníkmi dohody. 

- Účasť starostky obce na Valnom zhromaždení MAS Zemplín pod Vihorlatom, o. z. ohľadom 

aktuálnych informácii o chode MAS, predstavenia novej projektovej manažérky a zmeny 

štruktúry členov MAS. 

-Zaslanie pokynov k otvoreniu šk. roka 2020/2021 pre MŠ a ZŠ v Jovse. 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

-     Zúčtovanie projektu Kamerový systém v obci Jovsa. 

-     Účasť na valnom zhromaždení VVS, a.s. 

-   Revitalizácia studničky, pokládka blokových schodov, zrealizovaný prieskum trhu. 

-   V spolupráci s právnym zástupcom obce pripraviť návrh zmluvy s Gréckokatolíckou 

eparchiou Košice na dlhodobý nájom a nájomného vzťahu, ktorý umožní obci realizovať 

rekonštrukciu  materskej školy  

- Riešenie škody na obecnom majetku spôsobenej dopravnou nehodou na ceste II/582. 

Poisťovňa Union požaduje doklady potrebné k likvidácii predmetnej škodovej udalosti. 

- Osadenie obrubníkov pred bránu MŠ, návoz štrku. 

- Rekonštrukcia sokľa na budove MŠ z dôvodu havarijného stavu. (potreby 

hydroizolácie). Poslanci súhlasili s údržbou sokľa, zároveň  súhlasili s doplnením  položiek 

v rozpočtovom opatrení na materiál a prevedené práce. 

- Údržba prístupového chodníka k Domu smútku.  

- Predĺženie platnosti stavebného povolenia na výstavbu vodovodu. 

- Voľba Rady MŠ. 

- Inštalácia poistky ku všetkým komponentom svetelnej vianočnej výzdoby. 

- Účasť na parciálnej porade v dopravnom závode spol. ARRIVA Michalovce v súvislosti 

s tvorbou cestovného poriadku, ktorý bude platiť od 12.12.2020. Pripomienky a podnety je 

potrebné doručiť do 07.09.2020. 

-  Účasť pracovníčky obce na seminári- Zákon č. 398/2019 Z.z. ktorým sa dopĺňa a mení 

zákon č.121/2010 Z .z. o pohrebníctve. 

- Orez stromov z plošiny v kritických úsekoch v obci. 

- Príprava žiadosti – dohody s UPSV a R v Michalovciach podľa § 12 ods.3. písm. b) bod 

5 a 6 zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na obdobie od 1.10.2020 do 30.09.2021. 
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Poslanec Ľuboslav Čižmár upozornil na nefunkčné verejné osvetlenie pred pánom Jurajom 

Gazuličom s. č. 66.  

 

 Bod č.12 

Ekonómka obce vypracovala a  poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č.4/2020.  

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

 

U z n e s e n i e  číslo 38/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

 

 

OZ schvaľuje:  

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.4/2020. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 
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 Bod č.13 

V mesiaci jún firma Labtech s.r.o. previedla montáž kamerového systému v obci. 

Spolufinancovanie obce vo výške 1380,17 € bolo schválené v rozpočte 12.12.2019. Uznesením 

č.20/2020 bolo schválené použitie peňažných fondov obce vo výške 308,09 na rozšírenie 

kamerového systému v obci – areál materskej školy. Nakoľko sa peňažné prostriedky na 

spolufinancovanie projektu  čerpali z fondov obce je potrebné prijať uznesenie na použitie 

peňažných fondov vo výške 1 380,17 €.  

Poslanci OZ uznesením č.35/2020 schválili realizáciu zákazky Rekonštrukcia chodníka pred 

budovou základnej školy. Finančné prostriedky na realizáciu tejto zákazky budú použité z 

prostriedkov  peňažných fondov obce. 

Následne prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 39/2020 

                                                       zo dňa 26.08.2020 

 

 

OZ schvaľuje:  

 Použitie peňažných fondov vo výške 1 380,17 na spolufinancovanie - vybudovanie 

kamerového systému v obci Jovsa. 

 Použitie peňažných fondov vo výške 16 124,47 € na rekonštrukciu chodníka pred 

budovou základnej školy. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria  poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Ing. Monika Demková, Tomáš Štofa. 

Proti:0 

            Zdržali sa:0 
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 Bod č. 14 

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

 

 

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

 

Overovatelia:   Lenka Andrejcová                                .......................................... 

 

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

                                                                                               
 

 

 

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

                                                                                                       starostka obce 

                                                         
     
 
 

                                                                 


