
                                                 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 

30.09.2021 so začiatkom o 17.15 hodine na OcÚ Jovsa 

_______________________________________________________________ 
POSLANCI OZ: 

1./ Lenka ANDREJCOVÁ - prítomná 

2./ Adrián BURAĽ - prítomný 

3./ Miroslav ČERVEŇÁK - neprítomný 

4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - prítomný 

5./ Marcel ČIŽMÁR - prítomný  

6./ Ing. Monika DEMKOVÁ - neprítomná 

7./ Tomáš ŠTOFA - prítomný 

 

Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná 

Obecný kontrolór:  Mgr. Anna Kosánová - neprítomná  

Pracovníčka obce: Mgr. Michaela Podhorová - prítomná 

Zamestnanec stavebného úradu: Miroslav Volovár - prítomný 

Spracovateľka ZaD č.2 ÚP obce: Ing. arch. Marianna Bošková - 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. Pripomienkovanie Zmien a doplnkov č.2 k územného plánu obce 

5. Plánovaná rekonštrukcia mosta M721 na ceste II/582 spoločnosťou Správa ciest 

KSK 

6. Výzva  zameraná na oblasť ochrany a využívania vôd  

7. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.5/2021 

8. Rôzne - aktuálne informácie, zrealizované a plánované aktivity OcÚ  

9. Záver 

 

 

 Bod č.1 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce, ktorá oboznámila 

prítomných s programom rokovania a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania  

 



2.str. 

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 pracovníčku obecného úradu, Mgr. 

Michaelu Podhorovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboslava Čižmára a Adriána 

Buraľa, za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla Tomáša Štofu, Lenku 

Andrejcovú a Marcela Čižmára. 

 

Poslanci hlasovali za návrh starostky obce a prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 31/2021 

                                                       zo dňa 30.09.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Tomáš Štofa, Lenka Andrejcová a Marcel Čižmár. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:1 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. str. 

 

Poslanci OZ následne hlasovali za program rokovania a prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 32/2021 

                                                       zo dňa 30.09.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program rokovania OZ dňa 30.09.2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:1 

Nehlasovali:0 
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 Bod č.3 

      Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sú splnené čiastočne,  uznesenie č.22/2021, písm.c) a uznesenie č. 28/2021,  

budú prerokované v priebehu zasadnutia, a to v bode č.6. 

 

 Bod č.4 

      Obec Jovsa zverejnila, v termíne od 16.8.2021 do 16.9.2021, návrh riešenia Zmien 

a doplnkov č.2 ÚP obce. Dňa 31.8.2021 sa uskutočnilo verejné prerokovanie tohto 

návrhu, pričom písomné pripomienky k nemu obec prijímala do 16.9.2021. V stanovenom 

termíne boli Obecnému úradu v Jovse doručené námietky od štyroch občanov, a to od: 

Ing. Františka Halapyho, Ing. Ladislava Halapyho, Mgr. Lea Zummera a Ing. Milana 

Marcinčáka. 

 

17:28 sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Adrián Buraľ. 

 

       S jednotlivými pripomienkami boli poslanci  oboznámení vopred, na zasadnutí OZ im 

boli k rokovaniu predložené. Zasadnutia OZ sa zúčastnila  spracovateľka ZaD č.2 ÚP 

obce, Ing. arch. Marianna Bošková a odborný zamestnanec stavebného úradu vo Vinnom, 

Miroslav Volovár, ktorí sa vecne  a odborne k pripomienkam vyjadrili. 

      Zúčastnení boli aj Mgr. L. Zummer a Ing. F. Halapy, ktorí zdôraznili svoje požiadavky 

a námietky. Ing.Bošková vysvetlila, prečo nie je možné zahrnúť niektoré parcely na 

výstavbu, upozornila na možné záväzky obce, v prípade výstavby na parc. mimo 

zastavaného územia obce. Prítomní sa zaoberali aj lokalitou 2-6. 

      Poslanci OZ, po dlhšej diskusii, prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 33/2021 

                                                       zo dňa 30.09.2021 

 

 

a) OZ berie na vedomie: 

Všetky pripomienky k Zmenám a doplnkom č.2 ÚP obce Jovsa. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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b) OZ schvaľuje: 

Predĺženie termínu prerokovania Zmien a doplnkov č.2 ÚP obce Jovsa. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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 Bod č.5 

        Na predchádzajúcom zasadnutí OZ starostka obce informovala poslancov o tom, 

že na základe žiadosti spol. EP Projekt s.r.o., ktorá má uzatvorenú Zmluvu o dielo so 

Správou ciest KSK, Obec Jovsa zasielala vyjadrenie k plánovanej rekonštrukcii mosta 

M721 cez Jovsiansky potok na ceste II/582. Požiadavkou obce bola priorita 

bezpečnosti občanov, a teda  zapracovanie do plánovaných rekonštrukčných prác 

rozšírenie mosta o chodník pre chodcov. Po pracovnom stretnutí zástupcov 

spoločnosti EP Projekt s.r.o. a Správy ciest KSK bolo obci predložené vyjadrenie , a to 

že SC KSK požiadavku obce rozšírenia mosta o chodník pre peších berie na vedomie, 

vníma ju však nad rámec rekonštrukčných prác a finančné náklady súvisiace 

s nutnosťou preloženia jestvujúceho plynového potrubia by mala znášať obec. Spol. 

zároveň požiadala obec o vyjadrenie v tejto veci. 

         Z dôvodu získania podkladov k realizácii preložky plynového potrubia 

a vyčíslenia nákladov s tým súvisiacich, obec požiadala o súčinnosť spol. SPP-

distribúcia,a.s. Písomnú odpoveď spoločnosti sme doposiaľ neobdŕžali, telefonicky 

nás vyrozumeli, že je to v štádiu riešenia s plánovaným pracovným stretnutím 

projektanta a odborného zamestnanca SPP – distribúcia a.s. 

Poslanec A.Buraľ sa vyjadril, že bolo by dobré, ak by takúto investíciu financovala 

spol. SPP,a.s. 

 

Po získaní informácií poslanci OZ prijali 

          

U z n e s e n i e  číslo 34/2021 

                                                       zo dňa 30.09.2021 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Informácie týkajúce sa plánovanej rekonštrukcie mosta M721 cez Jovsiansky potok 

a požiadavky rozšírenia mosta o chodník pre chodcov, na ceste II/582. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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 Bod č.6 

      Na predchádzajúcom zasadnutí OZ prijali poslanci uznesenie č.28/2021, ktorým 

schválili zapojenie sa obce do výzvy Environmentálneho fondu zameranej na oblasť 

ochrany a využívania vôd č. B-1/2021 a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na 

podporné programové aktivity.  

      Uznesením č.22/2021 zo dňa 31.8.2021, písm.c) bolo schválené použitie finančných 

prostriedkov z peňažných fondov obce, na tento účel, vo výške 1800 €. 

     Po zverejnení podmienok poskytnutia dotácie, Obec Jovsa, aj keď bola zverejnená 

v tabuľke oprávnených žiadateľov, oprávneným žiadateľom reálne nebola, keďže 

nespĺňala jednu z podmienok, a to úroveň rozostavanosti verejného vodovodu v obci nad 

60 %  z celkových nákladov. 

     Po pracovnom stretnutí s riaditeľom Environmentálneho fondu a ďalšími 

kompetentnými zástupcami, ako prednostka OÚ, gener. riad. VVS,a.s. a pod., obec má 

možnosť zapojiť sa do  výzvy Environmentálneho fondu na rok 2022 v oblasti B: Ochrana 

a využitie vôd, v rámci ktorej je možné žiadať o dotáciu vo výške 500 000 € + povinného 

5 % spolufinancovania. Starostka obce zrealizovala prieskum trhu a požiadala 

o predloženie cenovej ponuky na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

a implementáciu projektu  v prípade schválenia žiadosti. Zo štyroch predložených 

cenových ponúk, bola najvýhodnejšou cenová ponuka  spol. Mediinvest Consulting, s.r.o., 

ktorá za vypracovanie a predloženie žiadosti požaduje 840 € s DPH a za následnú 

implementáciu k projektu 840 € s DPH. Tieto finančné prostriedky budú v prípade 

zapojenia sa do výzvy použité z peňažných fondov obce. Termín predkladania žiadosti je 

do 31.10.2021. V priebehu týždňa starostka obce odkonzultovala, s projektovým 

manažérom a metodičkou EF, otázky týkajúce sa podávania žiadosti a následne sa 

zúčastnila on-line semináru ohľadom najčastejších chýb pri podávaní žiadosti 

o poskytnutie podpory. 

 

Starostka obce zároveň informovala, že momentálne ešte nemáme zmluvu s PPA ohľadom 

výstavby detského ihriska, aj napriek tomu, že Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP 

nám bolo doručené ešte začiatkom augusta. 

     

 Poslanci následne hlasovali a prijali 

  

 

U z n e s e n i e  číslo 35/2021 

                                                       zo dňa 30.09.2021 

a) OZ ruší: 

Uznesenie č. 28/2021 zo dňa 31.08.2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš 

Štofa. 



8.str. 

 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

     

b) OZ schvaľuje: 

Zapojenie sa do výzvy, vyhlásenej Environmentálnym fondom na rok 2022 v oblasti 

B: Ochrana a použitie vôd a predloženie žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov formou dotácie. 

 
 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

c) OZ ruší: 

Písm. c) Uznesenia č.22/2021 zo dňa 31.08.2021 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

d) OZ schvaľuje: 

Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 840 € na 

vypracovanie a predloženie žiadosti k výzve Environmentálneho fondu na rok 2022 

v oblasti B: Ochrana a využitie vôd. 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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 Bod č.7 

      Starostka obce a pracovníčka obce oboznámili poslancov OZ s jednotlivými 

položkami rozpočtového opatrenia č.5/2021. Starostka obce navrhla , aby boli 

občanom nad 62 rokov, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, poskytnuté darčekové 

poukážky vo výške 10 €. Zároveň v tomto bode poukázala na nevyhnutnosť poistenia 

budovy miestnej ZŠ a navrhla odmenu pre zamestnanca obce. 

 

     Poslanci hlasovali a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 36/2021 

                                                       zo dňa 30.09.2021 

 

 

OZ schvaľuje:  

            Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.5/2021. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

Poslanec Mgr. Ľ. Čižmár navrhol zakúpiť základnej škole taitami, napr. o rozmere 8x5 m, 

aby sa zefektívnila výučba telesnej výchovy, keďže škola nemá telocvičňu. Starostka obce 

daný návrh prerokuje na najbližšom pracovnom stretnutí s riaditeľkou ZŠ. 
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 Bod č. 8 

  ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

- Prijatie pozvania riaditeľky základnej školy k slávnostnému otvoreniu školského roka 

2021/2022 starostkou obce. 

- Účasť pracovníčky obce na Pracovnom stretnutí správcov miestnych daní a poplatkov. 

- Účasť starostky obce na verejnom prerokovaní strategického dokumentu - Plán 

rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na 

roky 2021 – 2027. 

- Účasť starostky obce na prehliadke TBD vodnej stavby Zemplínska šírava 

v pôsobnosti Správy povodia Laborca. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí s riaditeľom Environmentálneho fondu 

Ing. Ľubomírom Vačokom za účelom riešenia problematiky vodovodov a kanalizácií 

v okrese Michalovce, za účasti ďalších predstaviteľov – prednostky OÚ, generálneho 

riaditeľa spol. VVS,a.s. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí zriaďovateľov škôl a školských zariadení 

Spoločného školského úradu vo Vinnom. 

- Kolaudačné stavebné konanie rodinného domu stavebníka MUDr. J. Čurmu. 

- Kolaudačné stavebné konanie rodinného domu stavebníkov A. Gazdočku a Mgr. S. 

Demkovej. 

- Oprava a montáž svietidiel verejného osvetlenia. 

- Pracovné stretnutie s právnym zástupcom spol. FÚRA, JUDr. Dávidom Šimkom 

ohľadom komplexného nakladania s odpadmi. 

- Účasť ekonómky obce na parciálnej porade dopravcu ARRIVA Michalovce,a.s.  

- Účasť pracovníčky obce na videoseminári Daňové nedoplatky-zabezpečenie, 

vymáhanie, exekúcie. 

- Spracovanie výkazov pre normatívne financovanie v ZŠ a MŠ k 15.9.2021. 

- Účasť starostky obce na online informačnom seminári so zameraním na najčastejšie 

chyby pri podávaní žiadostí o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu . 

 

 

  PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

- Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parc. C-KN č. 166/1 v k. ú. 

Jovsa. 

- Spracovanie účtovnej závierky za III. kvartál. 

- Doručenie darčekových poukážok občanom obce nad 62 rokov. 

- Výrub krovitého porastu v okolí 8-bytovej rómskej jednotky. 

- Výrub vŕby rastúcej na obecnej parcele pri rod. dome so súpisným číslom 191, 

z dôvodu bezpečnosti a ohrozenia vzniku škody na majetku. 
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- Pracovné stretnutie s Ing. Džubom ohľadom realizačnej projektovej dokumentácie 

verejného vodovodu, ktorý sporné úseky odkonzultoval so spol. VVS,a.s. 

- Osadenie obrubníkov v priestore strednej autobusovej zastávky a výsadba zelene. 

- Príprava žiadosti o získanie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v oblasti 

B: Ochrana a využívanie vôd. 

- Úprava verejných priestranstiev a odstránenie inváznych druhov rastlín. 

- Príprava Dodatku k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad, z dôvodu zefektívnenia nakladania s odpadmi v obci. 

Starostka vyzvala poslancov, aby pouvažovali o možných spôsoboch, a zároveň 

predniesla návrh obecného úradu. 

 

 

 Bod č. 9 

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

ukončené. 

 

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

  

       Overovatelia:   Mgr. Ľuboslav Čižmár                          .......................................... 

        

                     Adrián Buraľ                                          .......................................... 

 
                                                                                               
 

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

                                                                                                       starostka obce 

                                                         
     
 
 
 
 
 
 

                                                               


