
                                                 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 

31.08.2021 so začiatkom o 17.15 hodine na OcÚ Jovsa 

_______________________________________________________________ 
POSLANCI OZ: 

1./ Lenka ANDREJCOVÁ -prítomná 

2./ Adrián BURAĽ - prítomný 

3./ Miroslav ČERVEŇÁK - prítomný 

4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - neprítomný 

5./ Marcel ČIŽMÁR - prítomný  

6./ Ing. Monika DEMKOVÁ - neprítomná 

7./ Tomáš ŠTOFA - neprítomný 

 

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. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.4/2021 

5. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce 

6. Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.2/2021 

7. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2021 

8. Plnenie rozpočtu ZŠ k 30.6.2021 

9. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

10. Výzva  zameraná na oblasť ochrany a využívania vôd  

11. Zmluvy o prevode správy majetku obce 

12. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity OcÚ  

13. 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. Zasadnutie OZ sa uskutočnilo v súlade s prijatými 

opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 Bod č.2 

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

Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice Lenku Andrejcovú a Marcela Čižmára,  

za členov návrhovej komisie starostka navrhla Miroslava Červeňáka a Adriána Buraľa. 

Poslanci hlasovali za návrh starostky obce a prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 19/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení:  Miroslav Červeňák a Adrián Buraľ. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. str. 

 

Poslanci OZ následne hlasovali za program rokovania a prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 20/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program rokovania OZ dňa 31.08.2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.str. 

 

 Bod č.3 

      Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sú splnené. 

 

 Bod č.4 

      Ekonómka obce vypracovala a poslancom OZ odoslala úpravu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č.4/2021. 

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 21/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.str. 

 Bod č.5 

           Ako sme Vás už predbežne informovali na OZ 16.12.2020 výdavky spojené so 

zmenou ÚP za obstarávateľskú činnosť predstavujú náklady vo výške 800 €, ktoré je 

potrebné použiť z peňažných fondov obce.  

     Na kúpu novej traktorovej kosačky boli uznesením číslo 17/2021 zo dňa 23.06.2021 

schválené finančné prostriedky vo výške 4000 €  z peňažných fondov obce. Skutočné 

náklady na kosačku s príslušenstvom boli vo výške 4 516,90 €. Z uvedeného dôvodu je 

potrebné dofinancovať 516,90 €. 

 Starostka informovala o možnosti obci zapojiť sa do vyhlásenej výzvy  zameranej na 

oblasť ochrany a využívania vôd (B). Náklady na vypracovanie  a predloženie žiadosti 

ohľadne výzvy č. B-1/2021 budú vo výške 1800 € s DPH. Termín predkladania žiadostí je 

momentálne odhadovaný na koniec septembra 2021. Po schválení žiadosti riadiacim 

orgánom zaplatí objednávateľ poskytovateľovi odplatu vo výške 2 % z oprávnených 

výdavkov avšak maximálne 5000 €. Za ostatné služby zaplatí objednávateľ  odplatu vo 

výške 2 % z oprávnených nákladov, avšak maximálne 5000 € do tridsiatich dní odo dňa 

podpisu zmluvy o poskytnutí príspevku medzi objednávateľom a riadiacim orgánom. 

Poslanci hlasovali o použití fin. prostriedkov z peňažných fondov obce a prijali 

U z n e s e n i e  číslo 22/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

OZ schvaľuje: 

a) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 800 € za 

obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie ohľadom Zmien a doplnkov 

č.2 ÚP obce Jovsa. 

b) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 516,90 € na 

dofinancovanie   novej traktorovej kosačky. 

c) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 1 800 € za 

vypracovanie a predloženie žiadosti ohľadne výzvy  č. B-1/2021 zameranej na oblasť 

ochrany a využívania vôd.  

HLASOVANIE:  

Za časť a) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

      Za časť b) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Za časť c) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 



6.str. 

 

 Bod č.6 

  

      Poslancom OZ bola doručená úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.2/2021, 

ktorú vypracovala ekonómka ZŠ. 

Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 23/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 2/2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. str. 

 

 Bod č.7 

 

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

obce k 30.06.2021. 

      Poslanci hlasovali a prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 24/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. str. 

 

 Bod č. 8 

 

      Ekonómka ZŠ  vypracovala a  poslancom OZ v časovom predstihu predložila plnenie 

rozpočtu ZŠ k 30.6.2021. 

      Poslanci hlasovali a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 25/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu ZŠ k 30.6.2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.str. 

 

 Bod č. 9 

  

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia vyhlásila výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov. Uznesením č. 17/2021 zo dňa 23.6.2021 bodom e) bolo schválené 

použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 1 500 Eur na 

vypracovanie žiadosti k získaniu dotácie na zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov – obecného úradu. Na základe predbežného zhodnotenia kritérií energetických 

úspor a predložených vyúčtovacích faktúr audítorovi, budova obecného úradu nespĺňa 

podmienky pre podanie uvedenej výzvy, nakoľko jej využiteľnosť je nižšie ako 

požadovaných 75 %. Starostka obce preto požiadala riaditeľku základnej školy 

o predloženie faktúr spotreby energií a oboznámila prítomných s podmienkami výzvy. 

Starostka obce predložila poslancom výsledky cenového prieskumu na vypracovanie 

projektovej dokumentácie a výkonu autorského dohľadu. 

 

Poslanci hlasovali a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 26/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

OZ berie na vedomie: 

Informáciu  predbežného energetického auditu a  zhodnotenia kritérií energetických 

úspor z predložených vyúčtovacích faktúr audítorovi. Budova obecného úradu nespĺňa 

podmienky pre podanie uvedenej výzvy, nakoľko jej využiteľnosť je nižšie ako 

požadovaných 75 %. 
HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.str. 

 

 

Starostka obce informovala a  predložila poslancom výsledky cenového prieskumu na 

vypracovanie projektovej dokumentácie a výkonu autorského dohľadu čo sa týka 

projektu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – základnej školy. Po 

zvážení  podmienok výzvy poslanci hlasovali a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 27/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

a) OZ berie na vedomie: 

Výsledky cenového prieskumu na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkonu 

autorského dohľadu k projektu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – 

základnej školy. 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

b) OZ neschvaľuje: 

So zapojením sa do výzvy zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov-základnej školy. 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.str. 

 

 Bod č. 10 

Environmentálny fond  vyhlásil dnes výzvu  zameranú na oblasť ochrany a využívania 

vôd (B) výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné 

 programové aktivity Termín predkladania žiadostí je koniec septembra 2021. Podpora 

formou dotácie sa bude sústreďovať najmä na financovanie rozvoja verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 

EO). 

Výzva na výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií bude určená pre 

chránené vodohospodárske oblasti, ktorými sú Žitný ostrov, Strážovské vrchy, 

Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), 

Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky 

Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch) a Vihorlat.  

Podporovanými aktivitami v rámci výzvy na výstavbu verejných vodovodov budú 

dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúce už existujúce 

vodárenské kapacity, dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím 

malých vodárenských zdrojov, rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej 

rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do 

novovybudovanej siete, úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a 

zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality pitnej vody určenej 

pre ľudskú spotrebu, budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie EF bude 

financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom 

priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.  

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na výstavbu verejných vodovodov budú obce 

a záujmové združenia právnických osôb za podmienky, že predmetné obce spadajú do 

2 000 obyvateľov a nachádzajú sa v chránených vodohospodárskych oblastiach podľa 

zoznamu obcí, ktorý fond zverejní samostatne k uvedenej výzve. 

Poslanci následne prijali 

U z n e s e n i e  číslo 28/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

 

OZ schvaľuje: 

Zapojenie sa do výzvy zameranej na oblasť ochrany a využívania vôd  č. B-1/2021a  

predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity.  

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 

 



12.str. 

 

 Bod č. 11 

Obec dala do správy základnej školy ,,Traktorovú kosačku Stiga“. Podľa § 6a, ods. 3 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je potrebné 

uzatvoriť zmluvu o prevode správy majetku obce medzi Obcou Jovsa a Základnou 

školou v Jovse. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku obce z 

odovzdávajúceho na preberajúceho - a to traktorovej kosačky Stiga, ktorej 

obstarávacia cena je 2 578,60 €. Prevod správy majetku obce je možný len so 

schválením obecného zastupiteľstva.  

Obec dala do správy základnej školy,, Konvektomat (Orange Vision O6111i do 

jedálne ZŠ“. Podľa § 6a, ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov je potrebné uzatvoriť zmluvu o prevode správy majetku obce 

medzi Obcou Jovsa a Základnou školou v Jovse. Predmetom tejto zmluvy je prevod 

správy majetku obce z odovzdávajúceho na preberajúceho - a to konvektomatu Orange 

Vision O 6111i, ktorého  obstarávacia cena je 5 395,20 €. Finančné prostriedky boli 

použité z dotácie ŠR vo výške 5000 € a 395,20 € z peňažných fondov obce. Prevod 

správy majetku obce je možný len so schválením obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanci OZ prijali  

U z n e s e n i e  číslo 29/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

OZ schvaľuje: 

a) Prevod správy majetku obce Základnej škole Jovsa – traktorovej kosačky Stiga, 

ktorej obstarávacia cena je 2 578,60 € a zostatková hodnota je 680,67 €, 

k 31.08..2021. 

b) Prevod správy majetku obce Základnej škole Jovsa – konvektomatu Orange Vision 

O 6111i, ktorého obstarávacia cena a zostatková hodnota majetku je  5 395,20 €. 
HLASOVANIE:  

Za časť a) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

      Za časť b) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 



13.str. 

 

 Bod č. 12 

 

          RÔZNE 
 

Starostka obce informovala, že do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii sa obec zapojiť 

nemôže, nakoľko oprávnenými žiadateľmi sú obce nad 1000 obyvateľov. 

 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť občianskym združením Zemplínska spoločnosť 

o sponzorský príspevok pre vydanie knihy s názvom VELIKÁN NOVODOBÝCH 

DEJÍN SLOVENSKÝCH GRÉCKOKATOLÍKOV. Obec Jovsa má schválené VZN 

č.1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jovsa . V zmysle uvedeného VZN 

č.1/2018 poslanci OZ prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 30/2021 

                                                       zo dňa 31.08.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Dotáciu vo výške 100 € pre Zemplínsku spoločnosť, o. z., ktorá je zastúpená Mgr. 

Matejom Starjákom, PhD. Finančné prostriedky budú použité na náklady súvisiace s  

vydaním knihy s názvom VELIKÁN NOVODOBÝCH DEJÍN SLOVENSKÝCH 

GRÉCKOKATOLÍKOV. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za časť a) uznesenia hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ,  Marcel Čižmár, Miroslav Červeňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.str. 

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU 

JÚL 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov Mikroregiónu Šírava 

s prednostkou Okresného úradu Michalovce. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov Mikroregiónu Šírava ohľadom 

návrhov projektových zámerov v rámci Integrovanej územnej stratégie. 

- Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľom VVS, a.s. závodu Michalovce. 

- Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľom Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. 

Kamenica nad Cirochou. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí vo veci inštruktáže k príprave dotazníka 

pre pripravovaný zásobník projektov pre čerpanie finančných prostriedkov nového 

programového obdobia 2021 – 2027 zo zdrojov EÚ. 

- Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou ohľadom výrubu náletových 

drevín na parc. č. C KN 1156/2 a 1159/2 v k. ú. Jovsa. 

- Distribúcia obecných novín do domácností. 

- Očkovanie obyvateľov proti ochoreniu COVID 19 prostredníctvom mobilnej 

očkovacej jednotky KSK. 

- Výzva Rady partnerstva KSK a vypracovanie tabuľky projektových zámerov obce 

v novom programovom období. 

- Kolaudačné stavebné konanie rodinného domu p. Micenka a manželky. 

- Realizácia prieskumu trhu k vypracovaniu žiadosti o NFP ohľadom výzvy zameranej 

na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, k príprave k tomu potrebného 

energetického auditu a k vypracovaniu projektovej dokumentácie. 

- Spracovanie finančných výkazov k 30.06.2021. 

- Vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na stravu a školské potreby v školskom 

roku 2021/2022. 

- Žiadosť o vypracovanie cenových ponúk na výrobu a montáž posuvnej brány 

s profilovou výplňou pred obecným úradom. 

AUGUST 

- Pracovné stretnutie spojené s obhliadkou so zástupcami spol. VVS, a. s. 

a s projektantom ohľadom možnej alternatívy spolupráce pri výstavbe verejného 

vodovodu. 

- Rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na projekt „Detské ihrisko Jovsa - priestor k aktívnemu využívaniu 

voľného času“ vo výške 16 786,80 EUR. 

- Účasť starostky obce na webinári s témami: Podpora udržateľnosti kultúrnych 

inštitúcií, Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná 

výstavba verejných vodovodov, Dotácie z Envirofondu pre rok 2022. 

- Montáž klimatizácie do kancelárskych priestorov obecného úradu použitím dotácie 

štátneho rozpočtu.  

- Pracovné stretnutie s projektantmi ohľadom výzvy, spojené s obhliadkou. 

- Účasť starostky obce na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNP 

za účasti ministra obrany SR Jaroslava Naďa. 

- Vyjadrenie sa k plánovanej realizácií stavby – rekonštrukcii mosta M721 cez Jovsiansky 

potok. 



15.str. 

 

- Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Jovsa 

s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie. 

- Účasť starostky obce na Okresných športových hrách Okresnej organizácie JDS 

Michalovce. 

- Schválenie žiadostí-finančného príspevku UPSVa R v Mi v rámci národného projektu 

Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č.1 

- Schválenie žiadostí- finančného príspevku UPSVa R v Mi v rámci národného projektu 

podpora zamestnanosti  § 54. 

- Podanie žiadosti na UPSVa R v Mi o uzatvorenie dohody podľa § 12 zákona 

č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 

- Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

-  

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

- Účasť starostky obce na verejnom prerokovaní strategického dokumentu - Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na 

roky 2021 – 2027. 

- Stretnutie správcov miestnych daní. 

- Prehliadka TBD na vodných stavbách v pôsobnosti Správy povodia Laborca. 

 

 Bod č. 13 

 V závere starostka obce poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za 

ukončené. 

   

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

 

       Overovatelia:   Marcel  Čižmár                                             .......................................... 

       

                     Lenka Andrejcová                                        .......................................... 

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

                                                                                                       starostka obce 

                                                         
     
 
 
 
 
 
 

                                                               


