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historickú hodnotu. Napriek nároènosti celého procesu, 
sme radi, že to môžeme by� práve my, ktorí spolupra-
cujeme na rozvoji obce a posúvame ju ïalej, že prispie-
vame k lepšiemu a krajšiemu spolunažívaniu. Èo nás 
však mrzí a našu prácu s�ažuje je nevyhovujúci systém 
dlhotrvajúceho priebehu schva¾ovacieho procesu na jed-
notlivých ministerstvách, èo bolo aj v prípade projektu 
výstavby vodovodu. Keï sme sa v minulom roku tešili    
z pozitívneho rozhodnutia Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR, nikto ani netušil, že zmluvu 
budeme uzatvára� takmer o ïalší rok a zároveò znova 
žiada� o zmenu realizácie. Pevne verím, že žiados� bude 
odobrená a bude možné do realizácie implementova� 
namiesto vetvy, ktorej výstavbu zrealizovala spoloènos� 
VVS, a. s., ïalšiu vetvu – a to ulicu, ktorá má s nedo-
statkom vody najväèšie problémy. K tomu bolo potrebné 
zároveò predåži� stavebné povolenie a rieši� ïalšie otáz-
niky s tým súvisiace. Verím však, že po novom roku bude 
možné spusti� verejné obstarávanie na realizaèný projekt 
a stavebné práce.

V tomto roku nebolo možné, v dôsledku pandémie, 
zrealizova� všetky plánované, naše tradièné podujatia, èo 
mi je ¾úto, keïže spoloèenský aspekt a rozvoj medzi-
¾udských vz�ahov patria medzi dôležité priority obecnej 
komunity. Podarilo sa nám stretnú� a vytvori� priate¾skú 
atmosféru na stolnotenisovom turnaji, obecnom plese, 
Na ¾ade a slávnostne sme uvítali našich malých obèanov. 
Milo nás potešila návšteva sv. Mikuláša, ktorý i napriek 
prekážkam, nezabudol na naše šikovné deti a aj v tomto 
roku ich rád pozdravil, obdaril rados�ou a sladkým 
prekvapením.

máme za sebou nároèný rok, kedy bolo potrebné viac 
ako inokedy, by� zodpovedný, uvedomelý, podrobi� sa 
nariadeniam, dodržiava� protiepidemiologické opatrenia, 
absolvova� prvé a druhé kolo celoplošného testovania. 
Žijeme v èase, kedy sme viac ako inokedy vystavení neis-
totám, èi strachu o svojich blízkych, o budúcnos�.

Ako bolo epidemiológmi predpokladané, po lete prišla 
druhá vlna epidémie a bolo potrebné jej èeli�. I napriek 
nepriaznivým èasom, kríze a zlej ekonomickej situácii, 
sme nepod¾ahli stagnácii a naïalej vyvíjali úsilie pri zve-
¾aïovaní našej obce.

Bezpeènos� našich detí podnietila poslancov OZ zre-
konštruova� chodník v areáli základnej školy, ktorého 
obhliadka potvrdila potrebu dôslednejšej opravy. Rekon-
štrukcia chodníka bola vyvolaná najmä nevyhovujúcim 
stavom, popraskanou, na mnohých miestach zvlnenou 
vrstvou  asfaltu. Pri prácach sa dbalo na kvalitu, úèel, ale 
aj vzh¾ad, ktorý vylepšili po oboch stranách osadené 
obrubníky. Realizáciou sa nielen zlepšil vzh¾ad areálu 
školy, no zlepšilo sa prvoradé h¾adisko – bezpeènos� 
našich detí, ktoré sa v areáli zdržiavajú aj v mimovyuèo-
vacích hodinách.

Rekonštrukciu si vyžadovali aj priestory materskej 
školy. Popraskaný omietkový sokel sa vymenil za obklad, 
ktorý spolu s novoosadenou bránkou prispel k lepšiemu 
vzh¾adu tejto èasti obce. Ku koncu roka k nim pribudla 
revitalizácia obecnej studnièky. Pokládkou blokových 
schodov, dlažby a zábradlia, sme vylepšili jej vzh¾ad, èo 
si naša studnièka, po to¾kých rokoch svojej služby, už 
zaslúžila. Zároveò sme zvýšili bezpeènos� obèanov a náv-
števníkov, ktorí sa nielen po ceste sporadicky pri stud-
nièke zastavia, ale èerpajú túto vodu pravidelne. Potešila 
nás ich spätná väzba a Vaše pozitívne ohlasy na našu prácu. 
V budove Obecného futbalového klubu sa svojpomocne 
zrealizovala údržba a hygienická ma¾ba stien. V letných 

Mgr. ¼ubica Èornejová, 
starostka obce

mesiacoch sme vïaka dotácii 
spustili kamerový systém v ob-
ci, ktorý monitoruje verejné 
priestranstvá a eliminuje prípa-
dy vandalizmu v obci. Projekt 
bol finanène podporený Radou 
vlády SR pre prevenciu krimi-
nality.

I napriek tomu, že príprava projektovej dokumentácie    
a podkladov k žiadosti obnáša mnohé hodiny vzájomných 
konzultácií a stretnutí, sme sa opätovne zapojili do ïalšej 
výzvy o dotáciu vyhlásenej Miestnou akènou skupinou 
Zemplín pod Vihorlatom, s cie¾om zve¾adi� verejné pries-
transtvo Pri starom mlyne a zároveò podèiarknu� jeho 

Pred prahom Vianoc, dovo¾te mi popria� Vám, 
milí moji spoluobèania, ich krásne a pokojné prežitie, 

v zdraví, v radosti, v kruhu najbližších a vykroèi� 
do nového roka s požehnaním Najvyššieho 

a s nádejou, že zlé èasy pominú a my sa budeme môc� 
vráti� do èias úsmevov.
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Príjemné pre�itie 
sviatkov vianoèných
a ve¾a pracovných 
i osobných úspechov
v novom roku 2021
Vám prajú

zamestnanci OcÚ
a poslanci
obecného 
zastupite¾stva
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AKO SA TESTOVALO V NA�EJ OBCI

Plošné testovanie sa us-
kutoènilo 31. októbra a 1. 
novembra, druhé pretesto-
vanie 7. a 8. novembra. Ešte 
predtým – od 23. do 25. 
októbra prebehlo pilotné 
testovanie v najviac zasiah-
nutých okresoch, a to v Tvr-
došíne, Námestove, Dol-
nom Kubíne a Bardejove.

Na území SR bolo zria-
dených nieko¾ko tisíc od-
berových miest. Na každom 
z nich pôsobili integrované 
tímy pozostávajúce z ad-
ministratívneho personálu, 
zdravotníkov, príslušníkov 
policajného zboru, pod ve-
dením profesionálnych 

Uznesením vlády SR è. 665 z 18. októbra 2020 bol schválený návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho 
testovania obyvate¾stva na území Slovenskej republiky na prítomnos� ochorenia COVID-19 v èase núdzového 
stavu. Jeho prípravou a organizáciou boli poverené Ozbrojené sily SR. Cie¾om celoplošného testovania bolo 
lepšie identifikova� existujúce ohniská nákazy, úèinnejšie oddeli� nakazené obyvate¾stvo a ochráni� zdravotne 
najzranite¾nejšie skupiny obèanov.

vojakov. V našej obci bolo 
zriadené jedno odberové 
miesto – Obecný úrad 
Jovsa, ktoré obec dôkladne 
pripravila v spolupráci s po-
vereným vojakom OS SR, 
v súlade s dodržaním všet-
kých opatrení na zamedze-
nie šírenia nového korona-
vírusu.

Pripravené odberové 
miesto v Jovse bolo odobre-
né v piatok, 30. októbra, 
vedením RÚVZ v Micha-
lovciach. To bolo urèené aj 
pre obyvate¾ov obce Ku-
sín, ktorej rekonštrukcia 
budovy a areálu obecného 
úradu nedovolila splni� sta-

INFORMÁCIE K SÈÍTANIU OBYVATE¼OV, 
DOMOV A BYTOV 2021

Po desiatich rokoch prebieha na území celého Slo-
venska sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov. V porovnaní 
s predchádzajúcimi sèítaniami je iné, výnimoèné – plne 
elektronické a integrované. Výhodami takejto formy zís-
kavania údajov sú: bezpeènos�, rýchlos� sèítania, šetrenie 
životného prostredia a presnejšie informácie. Prvýkrát    
v histórii budú totiž v tomto procese použité údaje z exis-
tujúcich administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi 
získanými od obyvate¾ov.
     Keïže sèítanie domov a bytov prebieha už od 1. júna 
2020 a potrvá do 12. februára 2021, touto cestou ïaku-
jeme za spoluprácu obèanom, ktorí boli doteraz oslovení 
zamestnancami našej obce a poskytli všetky potrebné, 
doplòujúce informácie.

Sèítanie obyvate¾ov nás ešte len èaká, uskutoèní sa  
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, èiže potrvá 
šes� týždòov. Zúèastni� sa sèítania je právom a zároveò 
zákonnou povinnos�ou každého obyvate¾a SR. Dôležité 
je, že všetky údaje, ktoré poèas sèítania do formulára 

novené požiadavky. Poèas 
celej doby testovania 
dohliadal na bezpeènos�   
a dodržiavanie verejného 
poriadku príslušník PZ.
     Spôsob testovania štát 
ponechal na samosprávy. 
My sme sa rozhodli zosta-
vi� v spolupráci s obèanmi, 
orientaèný èasový harmo-
nogram, t. z. stanovi� testo-
vací èas každého záujemcu, 
vïaka èomu testovanie pre-
biehalo plynule a pokojne.

V prvom kole sa testo-
valo v èase od 7:00 hod.  
do 21:30 hod. V celkovom 
poète 674 obèanov, z kto-
rých mali šiesti pozitívny 
výsledok, èo predstavuje 
0,89 %. Druhé kolo trvalo 
kratšie, od 8:00 do 20:00 
hod. V našej obci sa ho zú-
èastnilo 656 obèanov, z kto-
rých bol jeden testovaný 
pozitívne, èo èiní 0,15 %   
z celkového poètu.

V oboch kolách sa testo-
vania, na odberovom mies-
te v Jovse, zúèastnili pre-
važne naši obèania, Kusín-
èania, no zaznamenali sme 
aj ¾udí z okolitých dedín    
a z Michaloviec. Zdravot-
níci odobrali vzorky aj imo-
bilným obèanom, ktorí sa 
dostavili do areálu obec-
ného úradu.

Za plynulý a zdarný 
priebeh celoplošného anti-
génového testovania vïa-
èíme najmä trpezlivým      
a oh¾aduplným obèanom, 
dôkladnej príprave a dob-
rej spolupráci obecného 
úradu s príslušníkmi MV 
SR, OS SR, so zdravot-
níkmi, no prispelo k nemu 
aj poèasie, ktoré bolo u nás 
poèas všetkých štyroch    
testovacích dní, vzh¾adom  
na roèné obdobie, príjem-
né, bezoblaèné a bezve-
terné.

uvediete, sa musia vz�ahova� k rozhodujúcemu okamihu 
sèítania, a tým je 1. január 2021.

Obyvate¾ sa v uvedenom termíne sèíta sám, alebo       
s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom poèítaèa, 
tabletu alebo mobilu. Sèítací formulár bude dostupný    
na webovej stránke www.scitanie.sk alebo je možné 
sèíta� sa cez mobilnú aplikáciu. Zároveò bude v každej 
obci zriadené kontaktné miesto, u nás na obecnom úrade, 
kde obyvate¾om, ktorí sa nebudú môc� elektronicky sèíta� 
sami, pomôžu stacionárni asistenti. K dispozícii budú     
na požiadanie aj mobilní asistenti, ktorí v nevyhnutnom 
prípade navštívia obyvate¾ov u nich doma.

Štatistické údaje získané v procese sèítania sú pre Slo-
vensko z poh¾adu budúcnosti ve¾mi dôležité, prinášajú 
nenahradite¾né informácie o stave spoloènosti, o jej so-
ciálno-ekonomických, demografických a kultúrnych štruk-
túrach, o životných podmienkach obyvate¾ov, o ich bývaní, 
sú dôležité pri plánovaní novej infraštruktúry – budovaní 
ciest, parkov, zdravotníckych zariadení, výstavby škol-
ských zariadení a pod.

Do pozornosti dávame webovú stránku www.sci-
tanie.sk, kde nájdete všetky informácie týkajúce sa sèítania 
obyvate¾ov, domov a bytov 2021.

– redakèná rada –

Mgr. Michaela Podhorová
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Obce a mestá, ako verejnoprávne korporácie združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt, sú povinné by� nosite¾mi 
takých hodnôt ako zákonnos�, spravodlivos�, úcta k právam iných, transparentnos� a slušnos�. Odlišujú sa od ostatných práv-
nických osôb tým, že majú Ústavou zverený výkon územnej samosprávy, realizujú prenesený výkon štátnej správy, majú právo 
vydávania vlastnej územnej „legislatívy“, majú osobitý spôsob tvorby právnych úkonov a pod. Majú povinnos� rozpoètového 
hospodárenia, vstupujú tak do súkromnoprávnych vz�ahov ako i do verejnoprávnych vz�ahov a prioritne zabezpeèujú verejný 
záujem na svojom území.

Vzh¾adom na uvedené, ale aj vzh¾adom na mnohé iné otázky a prípadné problémy, ktoré denno-denne v súvislosti s fungova-
ním obce vznikajú, je možnos� disponova� právnym zastúpením obce advokátom ve¾kým prínosom, a taktiež formou zabezpeèenia 
hladkého priebehu prípadných sporov èi situácii, ktoré so sebou fungovanie obce prináša. 

Základnou úlohou obce ako jednotky územnej samosprávy, je v zmysle ust.§1 ods. 2, zákona o obecnom zriadení „starostlivos� 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvate¾ov“. Okrem uvedeného v zmysle ust. § 5 ods. 1. a 2. zákona o obecnom 
zriadení v spojení s ustanoveniami osobitných právnych predpisov „Obec zabezpeèuje v rôznych oblastiach prenesený výkon 
štátnej správy. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a po-
vinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná pod¾a zákonov a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi 
ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy“. Pri plnení tohto širokého spektra úloh, ako aj pri nakladaní s majetkom 
obce, je obec konfrontovaná s právnymi problémami a otázkami, ktoré prekraèujú rámec štandardného právneho povedomia     
a vyžadujú si riešenie osobami s adekvátnym právnym vzdelaním a praxou.

V mestách je právna agenda obvykle zabezpeèovaná špecializovanými právnymi oddeleniami, ktoré disponujú pracovníkmi   
s požadovanou právnou kvalifikáciou, napriek tomu, však aj mnohé z miest využívajú nad rámec svojich právnych oddelení 
externé právne služby. V podmienkach menších obcí sa zabezpeèovanie odborných právnych služieb obvykle zabezpeèuje 
externe, prostredníctvom osôb oprávnených poskytova� právne služby. 

Zmyslom právneho poradenstva poskytovaného advokátom obci je prevencia, t. j. predchádzanie vzniku potencionálnych 
prípadných súdnych sporov, do ktorých by bola obec vtiahnutá. Èinnos� advokáta napomáha zabezpeèeniu riadneho a zákon-
ného fungovania obce a tým pádom aj plnohodnotné zabezpeèovanie potrieb jej obyvate¾ov.

JUDr. Martina Kerekešová, advokátsky koncipient advokátskej kancelárie JUDr. Vladimíra Ba�alíka 

ZASTUPOVANIE OBCE ADVOKÁTOM

VODNÁ RADA V JOVSE
Košický samosprávny 

kraj zorganizoval už tri 
stretnutia èlenov Vodnej 
rady okresov Michalovce  
a Sobrance v rámci Prog-
ramu obnovy krajiny Košic-
kého kraja. Hlavnou úlohou 
vodných rád je formova� 
víziu integrovanej ochrany 
vôd v jednotlivých okresoch 
kraja. Èlenovia vodných rád 
–  predstavitelia obecných, 
mestských, regionálnych 
samospráv, orgánov štátnej 

správy, podnikate¾ov, akti-
vistov, dobrovo¾níkov a ve-
rejnosti aktuálne spolupra-
cujú na tvorbe akèných plá-
nov integrovanej ochrany 
vôd vo svojom území, ktoré 
sa stanú súèas�ou integro-
vanej územnej stratégie Ko-
šického kraja. 

Poèas prvých dvoch 
stretnutí èlenovia Vodnej 
rady prediskutovali najväè-
šie problémy a výzvy týka-
júce sa problematiky v re-
gióne. S cie¾om poukáza� 
na konkrétne problémové 
územia a riešenia v praxi sa 

tretie stretnutie uskutoènilo 
v teréne – 16. júla 2020 v in-
traviláne obce Jovsa. 
Najväèšie problémy tu spô-
sobuje Jovsiansky potok,   
z ktorého sa v prípade 
zvýšeného množstva zrá-
žok vylieva voda a spôso-
buje záplavy v obci.  Poèas 
septembra a októbra 2020 
vybraný projektant vykoná-
val obhliadky terénu s cie-
¾om vypracovania štúdie 
pre revitalizáciu vybranej 
èasti katastra obce Jovsa. 
Prebehol tiež zber, spra-
covanie údajov a popis 

opatrení pre okresy Micha-
lovce a Sobrance. Preroko-
vanie návrhu akèného 
plánu regiónu Zemplín III  
– Michalovsko, Sobranecko 
je plánované na ïalšom 
stretnutí èlenov Vodnej 
rady okresov Michalovce a 
Sobrance, prièom organi-
zácia stretnutia bude 
závisie� od situácie spoje-
nej s koronavírusom. 

Mgr. Alexandra Kováèiková
Referent KSK 

pre európske záležitosti

Materskú školu v Jovse navštevuje v tomto školskom 
roku 18 detí. Sú to: Lilianka B., Olívia B., Klárka C., 
Alexko È., Sidonka È., Marko G., Miško H., Evièka I., 
Vladko M., Riško M., Sonièka M., Mirko P., Barborka R., 
Deniska R., Anièka S., Nikolka Ž., Kristínka Ž., Tomáško Ž. 

Aj v tomto školskom roku prebieha v materskej škole 
krúžok anglického jazyka v spolupráci s jazykovou školou 

Pro americana. Poèas celého roka pripravujeme pre naše 
deti zaujímavé a obohacujúce akcie a aktivity, pri ktorých 
sa deti rozvíjajú, spoznávajú, uèia sa veri� sebe aj svojim 
kamarátom. V septembri nás navštívili herci bábkového 
divadla Neon s predstavením rozprávky „Janko Hraško“. 
V novembri sme vyrezávali tekvicové lampáše, realizovali 
kreatívne dielne a Mikulášske prekvapenie. Kalendárny 
rok plánujeme ukonèi� vianoènou besiedkou, žia¾ v danej 
situácii bez rodièov detí.

Zároveò touto cestou chceme vyjadri� poïakovanie 
zriaïovate¾ovi materskej školy, obecnému zastupite¾stvu, 
ochotným rodièom, p. V. Miš¾anovi, p. M. Koèanovi, p. G. 
Klacikovi za pomoc pri opravách a úpravách exteriéru a in-
teriéru materskej školy v Jovse a sponzorom.   

ZO �IVOTA MATERSKEJ �KOLY

Marcela Jakubová, riadite¾ka MŠ
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Úèas� starostky obce na stretnutí akcionárov Východo-
slovenskej vodárenskej spoloènosti, a. s. s prerokova-
ním tém – Obchodovanie s akciami VVS, a.s., Zmeny    
v akcionárskej štruktúre VVS, a. s. a diskusiou o mož-
ných riešeniach a ich dôsledkoch.

Spolupodie¾anie sa na organizácii pracovného stret-
nutia Vodnej rady okresov Michalovce a Sobrance        
s úèas�ou KSK a Ing. Michala Kravèíka, CSc. na Obec-
nom úrade v Jovse.

Pracovné stretnutie so zástupcom spol. WEBEX oh¾a-
dom aktualizácie a modernizácie webovej stránky obce.

Odstránenie inváznych rastlín v k. ú. Jovsa na parc. è. 
pozemkov registra C-KN è. 1120/4, è. 1120/6 a 1020/1.

Zaslanie žiadosti o vykonanie pozemkových úprav v k. ú. 
Jovsa na základe žiadosti a záujmu vlastníkov a užíva-
te¾ov èasti po¾nohospodárskych pozemkov v našom 
katastrálnom území. Žiados� bola adresovaná Minis-
terstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcii 
pozemkových úprav a na základe ich odporúèania aj 
ZMOS-u ako èlenovi medzirezortnej komisie, vytvo-
renej za úèelom výberu katastrálnych území pre vyko-
nanie pozemkových úprav.

Zaslanie výziev na úpravu miestnej komunikácie obèa-
nom, ktorý realizovali prekopávky MK.

Pracovné stretnutie starostky obce s právnym zástup-
com obce, JUDr. Vladimírom Ba�alíkom.

Pracovné stretnutie s Ing. arch. Mariannou Boškovou 
oh¾adom žiadostí obèanov o realizáciu zmien a doplnkov 
územného plánu obce Jovsa. 

Ekonómkou obce spracovaná a následne schválená 
žiados� o poskytnutie finanèného príspevku na úhradu 
èasti mzdových nákladov pre zamestnávate¾ov v èase 
vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimoèného stavu a odstránením ich následkov v rámci 
projektu: Podpora udržania zamestnanosti v materských 
školách. Úèas� starostky obce na športovom dni ZO Sloven-

ského zväzu telesne postihnutých v Porube pod Vihor-
latom.

Predåženie platnosti stavebného povolenia na výstavbu 
verejného vodovodu a zmena lehoty ukonèenia stavby.

Osadenie obrubníkov pred bránu MŠ, návoz štrku.

Zorganizovanie pracovného stretnutia zamestnancov 
obecných úradov okolitých obcí a zamestnancov Šta-
tistického úradu v Košiciach oh¾adom sèítania domov 
a bytov.

Príprava Dodatku è.1 k zmluve s Gréckokatolíckou 
eparchiou Košice na dlhodobý nájom a nájomného 
vz�ahu, ktorý umožní obci realizova� rekonštrukèné 
práce na budove  materskej školy.

Úèas� starostky obce na rodièovskom združení v ma-
terskej škole s vo¾bou èlenov rady školy a interpelá-
ciami rodièov.

Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti 
o životné prostredie uskutoènené, na podnet obce, 
miestne zis�ovanie pre potreby overenia pod¾a § 15 
ods. 5 zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch, týkajúce sa 
nelegálnej skládky nebezpeèného odpadu umiestnenej 
v extraviláne obce.

Realizácia verejného obstarávania zákazky Rekonštruk-
cia chodníka pred budovou základnej školy.

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona è. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov bol v obci zrealizovaný spoloènos�ou Výcho-
doslovenská distribuèná, a. s. žiadaný výrub drevín/kro-
vitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného 
pásma nadzemného elektrického vedenia. 
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UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
Úèas� pracovníèky OcÚ na akreditovanom kurze prvej 
pomoci.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí èlenov 
Mikroregiónu Šírava.

Úèas� starostky obce na zasadnutí Snemu Regionál-
neho združenia miest a obcí „Zemplín“ – Michalovský 
región s úèas�ou poslancov NR SR, Miloša Svrèeka    
a Viliama Záhorèáka, výkonného podpredsedu ZMOS, 
Jozefa Turèányho, riadite¾a Hasièského a záchranného 
zboru v Michalovciach, riadite¾a Odboru služieb za-
mestnanosti ÚPSVaR v Michalovciach a riadite¾ky 
sociálnej pois�ovne. Jedným z bodov rokovania bola 
vo¾ba predsedu a podpredsedu  RZ MOZ-MR. Za pred-
sedu bol zvolený Ing. Marián Make¾, za podpredsedu 
Ján Jurko.

Spracovanie úètovnej závierky za II. kvartál 2020.

Stavebným úradom Vinné zrealizovaný Štátny stavebný 
doh¾ad, na podnet obèana.

Oprava a údržba toaliet v budove materskej školy.

Zmena stanov, vedenia, názvu a loga Obecného futba-
lového klubu Jovsa, schválená MV SR.

Údržba stien a hygienická ma¾ba v budove OFK, v spo-
lupráci s èlenmi OFK.

Príprava a podpísanie Dohody o zriadení spoloèného 
školského obvodu úèastníkmi dohody.

Úèas� starostky obce na Valnom zhromaždení MAS 
Zemplín pod Vihorlatom, o. z. oh¾adom aktuálnych 
informácii o chode MAS, predstavenia novej projek-
tovej manažérky a zmeny štruktúry èlenov MAS.

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

Zasadnutie OZ.



Úèas� starostky obce na pracovnom rokovaní socio-     
-ekonomických partnerov k návrhu strategických ope-
rácií pre Integrovanú územnú stratégiu KSK s predsta-
vením štatútu Rady partnerstva KSK.

Úèas� pracovníèky obce na seminári – Zákon è. 398/2019 
Z. z., ktorým sa dopåòa a mení zákon è.121/2010 Z. z.    
o pohrebníctve.

Inštalácia poistiek ku komponentom svetelnej vianoè-
nej výzdoby z dôvodu èastej poruchovosti a výpadku 
verejného osvetlenia v zimnom období.

Konzultácia s investièným riadite¾om VVS, a.s., Ing. 
R. Heželym, oh¾adom finanènej výpomoci k projektu 
výstavby verejného vodovodu.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finan-
èného príspevku schválenej žiadosti projektu „Vybudo-
vanie vodovodu v obci Jovsa“.

Konanie spojené s obhliadkou oh¾adom výrubu drevín 
na parcele C-KN è.958/2 v k.ú Jovsa.

Pracovné stretnutie starostky obce s projektantom spol. 
VODALES, s. r. o., s vedúcim LS Jovsa a riadite¾om 
Vojenských lesov v Kamenici nad Cirochou, spojené    
s obhliadkou, oh¾adom protipovodòových opatrení rie-
šených KSK.

Príprava žiadosti – dohody s ÚPSV a R v Michalov-
ciach pod¾a § 12 ods.3. písm. b) bod 5 a 6 zákona 
è.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene   
a doplnení niektorých zákonov na obdobie od 1. 10. 2020 
do 30. 9. 2021.

Rekonštrukcia prístupového chodníka pred budovou 
základnej školy.
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OKTÓBER

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Rekonštrukcia sokla na budove materskej školy z dô-
vodu havarijného stavu.

Prístupový chodník pred budovou základnej školy 
pred rekonštrukciou a po rekonštrukci

Poh¾ad na budovu materskej školy 
pred rekonštrukciou sokla a po rekonštrukcii

Úèas� starostky obce na ustanovujúcom zasadnutí rady 
základnej školy s vo¾bou predsedu a podpredsedu.

Konanie spojené s obhliadkou oh¾adom výrubu drevín 
na parcelách C-KN è. 891 a 892 v k.ú Jovsa.

Aktualizácia a modernizácia webovej stránky obce      
v spolupráci so spoloènos�ou Webex.Digital.

Stavebné konanie spojené s ústnym pojednávaním oh¾a-
dom novostavby rodinného domu stavebníka Ing. Jaro-
slava Tkáèa, na parcele C-KN è. 322/1 v k.ú. Jovsa.

Podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výs-
kumu a športu SR o poskytnutie dotácie na zlepšenie 
vybavenia školskej jedálne v základnej škole.

Doruèenie nákupných poukážok pre seniorov v rámci 
Mesiaca úcty k starším.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí èlenov 
Mikroregiónu Šírava s úèas�ou zástupcov spol. FÚRA, 
s. r. o.

Príprava a doruèenie èestných vyhlásení o kompos-
tovaní biologicky rozložite¾ného kuchynského odpadu 
za úèelom preukázania splnenia podmienky pod¾a § 81 
odsek 7 písm. b) zákona è.79/2015 Z. z. o odpadoch       
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konania spojené s obhliadkou oh¾adom výrubu drevín 
na parcele C-KN è. 906/7 v k.ú Jovsa a na parcele C-KN 
è. 832 v k.ú Jovsa.

Prvé kolo celoplošného testovania obyvate¾stva.
Pokraèovanie na s. 6
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Dokonèenie zo s. 5

NOVEMBER

DECEMBER

Revitalizácia obecnej studnièky, pokládka blokových 
schodov a dlažby, financovaná úèelovou dotáciou 
Ministerstva financií SR.

Návšteva Sv. Mikuláša v našej obci.
UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Druhé kolo celoplošného testovania obyvate¾stva.

Orez stromov z plošiny v kritických úsekoch v obci.

Príprava monitorovacej správy k projektu Rekonštruk-
cia a modernizácia verejného osvetlenia obce Jovsa.

Podanie žiadosti o zapojenie sa do národného projektu  
s názvom Podpora èinností zameraných na riešenie ne-
priaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19  
v obciach s prítomnos�ou marginalizovaných rómskych 
komunít realizovaný aktivitou posilni� personálne kapa-
city a materiálno-technického zabezpeèenia subjektov 
pôsobiacich v obciach s prítomnos�ou MRK v období 
pandemického ochorenia.

Konanie spojené s obhliadkou oh¾adom výrubu drevín   
a krovitého porastu na parcelách C-KN è. 105/1, 105/2  
a 937/1 v k.ú Jovsa.

Príprava a uzatváranie zmlúv o budúcej zmluve o pripo-
jení na verejný vodovod s obèanmi nehnute¾ností spada-
júcich do prvej, už schválenej fázy projektu.

Úèas� pracovníèky OÚ na videoseminári Daòové nedo-
platky, exekúcie a ich vymáhanie.

Spracovanie úètovnej závierky za III. kvartál.

Kolaudaèné konanie spojené s ústnym pojednávaním    
a miestnym zis�ovaním rodinného domu Jána Pavlovièa 
a Ing. Kataríny Pavlovièovej a rodinného domu Slavo-
míra Miša a Mgr. Zuzany Mišovej.

Príprava obecných novín.

Príprava dokumentácie a podanie žiadosti o nenávratný 
finanèný príspevok k projektu úprava verejného pries-
transtva „Pri starom mlyne“ v Programe rozvoja vidieka  
cez výzvu MAS Zemplín pod Vihorlatom v oblasti 
zlepšenia vzh¾adu obcí.

Úèas� na Celoslovenskej online konferencii k povin-
nému predprimárnemu vzdelávaniu.

Úèas� starostky obce na online stretnutí èlenov Vodnej 
rady okresov Sobrance a Michalovce s predstavením 
Štúdie vodozádržných opatrení pre èas� katastrálneho 
územia obce Jovsa a Akèného plánu Programu obnovy 
krajiny KSK.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Montáž kovaného zábradlia k blokovým schodom 
obecnej studnièky.

– redakèná rada –

Celoslovenský úspech našej žiaèky
Už tradiène sa naša škola 

zapája do rôznych výtvar-
ných sú�aží. Jednou z nich je 
aj celoštátna výtvarná sú�až 
„Biblia oèami detí“. Je zame-
raná na vyobrazenie Biblie    
a jej miesta v živote èloveka,  
s cie¾om spoznáva� Sväté 
Písmo a originálne ho zobra-
zi� výtvarnou formou.

Tohtoroènou témou sú�aže 
bolo 350. výroèie od slzenia 
ikony Klokoèovskej Bohoro-
dièky, do ktorej sa zapojili aj 
žiaèky našej školy Nelka 
Cupriková a Lujza Gavulová. 

Výtvarné diela hodnotila 
odborná komisia, ktorej 
predsedala výtvarníèka M. 
Benediková. Výherné práce  
z regionálnych kôl postúpili 

do metropololitného – celo-
slovenského kola, v ktorom 
naša žiaèka piateho roèníka 
Nelka Cupriková získala 3. 
miesto. Z jej úspechu sa ve¾mi 
tešíme a blahoželáme.

Mgr. Zuzana Mišová,
zástupkyòa školy
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S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Zara Rozhonová
november

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70

60

80

Eva Marcinèáková
Ján Mašèeník

Gabriela Kereštanová
Milena Štofová

Ing. Monika Rovòáková
Stanislav Brudz
Zdenko Minïár

Ján Semka
Anna Tomèová

VERNOS� SI S¼ÚBILI

Tomáš Stariat
Ing. Daniela Krasnayová

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 nezištné práce pre obec pri zve¾aïovaní interiéru 

budovy OFK (obklad, údržba a hygienická ma¾ba stien) 
–Miroslavovi Rakocimu, Pavlovi Èuchranovi, Mila-
novi Èorejovi, Jánovi Èornejovi st., Rastislavovi Èor-
nejovi, Kamilovi Gazulièovi, Kataríne Gejgušovej, 
Jánovi Vilèekovi, Jánovi Vatahovi a menším obecným 
službám,

- za údržbu vodovodnej armatúry v budove materskej 
školy a prvej pomoci pri odstraòovaní havarijného stavu 
nepriechodnosti kanalizaèného potrubia – Petrovi Hala-
pymu, Jánovi Èuchranovi,

- za opravu poškodených futbalových dresov – Agáte 
Jacikovej,

- za dobrovo¾nícku èinnos� v redakènej rade – Mgr. Emílii 
Megelovej, 

- za orez stromov z vysokozdvižnej plošiny – ¼ubošovi 
Modrákovi a Ing. Františkovi Halapymu,

- za ústretovos� a okamžité riešenie problému pri výpadku 
verejného osvetlenia – Martinovi Tomèovi ml.,

- za spoluprácu pri realizácii celoplošného testovania      
– zamestnancom obecného úradu,

- Lesnej správe Jovsa za dodanie vonkajších drevených 
lavièiek do areálu základnej školy,

- za sponzorovanie akcie Mikuláša v materskej škole a za-
kúpenie balíèkov pre deti – Michalovi a ¼ubošovi 
Modrákovi,

- za spoluorganizovanie Stretnutia s Mikulášom – Rastis-
lavovi Èornejovi, Pavlovi Andrejcovi, Ivanovi Ilošvajovi, 
Jánovi Pehanièovi z Poruby pod Vihorlatom a Jurajovi 
Pa¾ovèíkovi z Poruby pod Vihorlatom.

- Ïakujeme darcom a zhotovite¾om novopostaveného 
kríža.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Mária Klaciková – august
Anna Halapiová – september

Emília Bura¾ová – október
Anna Zahorèáková – október

– redakèná rada –

MUDr. Marián Rozhon

V Jovse pribudlo ume-
lecké dielo – rímskokato-
lícky kríž na miestnom 
cintoríne. Kríž je poòatý   
v modernejšom duchu. 
Znázoròuje bolestného 
Ježiša v agónii. Bordová 
žula pri nohách symbo-
lizuje preliatu krv a biela 
cestièka novú nádej pre 
všetkých. Postavený bol   
z milodarov rímskokato-
líkov a gréckokatolíkov. 
KYRIE ELEISON – PANE, 
ZMILUJ SA!

NOVOPOSTAVENÝ KRÍŽ NA MIESTNOM CINTORÍNE
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Vážení obèania,
keïže sa blíži termín podania priznania k dani z neh-

nute¾ností, dovo¾te, aby sme Vám pripomenuli Vašu 
oznamovaciu povinnos� vo vz�ahu k správcovi dane.

Miestne príslušným správcom dane z nehnute¾ností 
je obec, v územnom obvode ktorej sa nehnute¾nos� na-
chádza, t. z., že Obec Jovsa je správcom dane pre všetky 
nehnute¾ností – pozemky, stavby, byty a nebytové pries-
tory, v jej katastrálnom území.

Kto je povinný poda� si daòové priznanie?
Priznanie k dani z nehnute¾ností, ako aj dani za psa, 

podáva fyzická alebo právnická osoba, èiže daòovník,    
u ktorého došlo oproti predchádzajúcemu roku k zme-
ne vo vlastníctve, správe, nájme nehnute¾ností alebo 
držaní psov, napr. ku kúpe, predaju, k zmene užívania 
nehnute¾ností, k zmene výmery pozemku, k zmene stavu 
nehnute¾ností – bolo mu vydané stavebné povolenie alebo 
kolaudaèné rozhodnutie, stal sa vlastníkom psa a pod. 
Prièom upozoròujeme, že oznamovaciu povinnos� majú 
nielen noví, ale aj pôvodní majitelia nehnute¾ností.

V prípade spoluvlastníctva viacerých osôb, priznanie 
podá každá fyzická alebo právnická osoba do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu, alebo je možné, na základe do-
hody, ustanovi� si jedného zástupcu, ktorý priznanie podá 
za všetkých. Pri bezpodielovom vlastníctve manželov, 
priznanie k dani z nehnute¾ností podáva len jeden  z nich.

Kedy je potrebné poda� daòové priznanie?
Lehota na podanie priznania dani z nehnute¾ností je  

do 31. januára zdaòovacieho obdobia nasledujúceho    
po zdaòovacom období, v ktorom daòovníkovi táto 

povinnos� vznikla. Prièom na vyrubenie dane z nehnute¾-
ností je rozhodujúci stav na katastri nehnute¾ností k 1. ja-
nuáru zdaòovacieho obdobia.

Príklad: Ak ste kúpili nehnute¾nos� 15. novembra 2020, 
daòové priznanie ste povinný poda� do 31. januára 2021, 
no len v tom prípade, ak je táto skutoènos� k 1. januáru 
2021 zapísaná aj v katastri nehnute¾ností.

Kde poda� daòové priznanie?
Riadne vyplnené predpísané tlaèivo je potrebné odov-

zda� na obecnom úrade osobne alebo ho zasla� poštou,   
èi elektronicky.

Tlaèivá sú dostupné na webovom sídle obce, v dolnej 
èasti dokumentov na stiahnutie: www.obecjovsa.sk/tla-
civa. Potrebné je doloži� aj dokumenty, ktoré zmeny pre-
ukazujú (napr. list vlastníctva, kolaudaèné rozhodnutie, 
kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra a pod.).

Touto cestou Vás upozoròujeme, vážení obèania, aj   
na oznamovaciu povinnos� súvisiacu s prihlásením psa 
do evidencie obce, ako aj akejko¾vek zmeny skutoèností 
a údajov, ktoré súvisia s evidenciou psov v našej obci.

V zmysle VZN obce Jovsa è.3/2019 je predmetom dane 
za psa, pes starší ako 6 mesiacov, prièom sadzba za jed-
ného psa a kalendárny rok je stanovená na 4 €. Pri vzni-
ku alebo zániku tejto daòovej povinnosti má držite¾ psa 
túto skutoènos� nahlási� na obecnom úrade do 30 dní.

V súvislosti s povinnos�ami týkajúcimi sa držania psov 
nezabúdajte aj na novú povinnos�, a to, že každý pes musí 
by� do dvanástich týždòov veku zaèipovaný, inak Vám 
hrozí od orgánu veterinárnej správy pokuta.

Veríme, že tieto informácie boli pre Vás prínosné a z h¾a-
diska plnenia oznamovacej povinnosti daòovníkov jasné 
a preh¾adné.

OZNAMOVACIA POVINNOS� OBÈANOV

– redakèná rada –

– redakèná rada –

V závere každého škol-
ského roka oceòuje sta-
rostka obce, na obecnom 
úrade, so slávnostným 
zápisom do Pamätnej 
knihy obce, žiakov, ktorí   
v danom školskom roku 
dosiahli najlepšie vý-
c h o v n o - v z d e l á v a c i e  
výsledky. Aj keï šk. rok 
2019/20 nebol celý pod¾a 
našich predstáv – vy-
uèovanie bolo potrebné 
prispôsobi� dobe a výs-
t r a h e  k o r o n a v í r u s u ,  
spoloène – žiaci s peda-
gógmi a technickými 
možnos�ami to zvládli    

PRIJATIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
STAROSTKOU OBCE

na výbornú. Na návrh 
riadite¾ky základnej školy 
bolo ocenených, v tomto 
roku, osem žiakov, ktorí     
i napriek �ažkostiam, 
vyvíjali potrebné úsilie     
a plnili si svoje školské 
povinnosti príkladne. Ho-
diny strávené usilovnou     
a pravidelnou prípravou 
priniesli zaslúžený úspech 
hodný nasledovania. 


