
                                                 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 

15.12.2021 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa 

_______________________________________________________________ 
POSLANCI OZ: 

1./ Lenka ANDREJCOVÁ - prítomná 

2./ Adrián BURAĽ - prítomný 

3./ Miroslav ČERVEŇÁK - prítomný 

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 - prítomná 

Ekonómka obce: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná 

                                  

Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

PROGRAM 

 

1. Otvorenie  

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

programu 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

4. Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2021 

5. Rozpočtové opatrenie obce č. 6/2021 

6. Rozpočtové opatrenie ZŠ č. 4/2021 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

8. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

9. Schválenie rozpočtu OcÚ a ZŠ 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2021 o poskytnutí jednorazového 

príspevku na pomoc občanom obce pri mimoriadnej udalosti  

11. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.3/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jovsa 

13. Voľba hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2022-2027 

14. Rôzne – zrealizované a plánované aktivity obce 

15. 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 - šiesti  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 obce, Mgr. Gabrielu 

Matuškovú, za členov návrhovej komisie Adriána Buraľa, Mgr. Ľuboslava Čižmára 

a Miroslava Červeňáka, za overovateľov zápisnice Tomáša Štofu a Lenku Andrejcovú. 

Poslanci následne prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 43/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Miroslav 

Červeňák. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. str. 

Poslanci OZ následne hlasovali za program rokovania a prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 44/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program rokovania OZ dňa 15.12.2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. str. 

 

 Bod č.3 

     Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa priebežne plnia. 

Poslanci OZ prijali 

U z n e s e n i e  číslo 45/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Stav plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. str. 

 Bod č.4 

     Ekonómka obce vypracovala a poslancom OZ v časovom predstihu zaslala plnenie 

rozpočtu obce k 30.09.2021. 

     

    Poslanci OZ následne prijali 

                                                     

 U z n e s e n i e  číslo 46/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. str. 

 Bod č.5 

       Ekonómka obce predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu obce rozpočtovým 

opatrením č. 6/2021 ( tvorí prílohu zápisnice). Zároveň vysvetlila jednotlivé položky 

rozpočtového opatrenia. V danom bode informovala starostka obce poslancov 

s požiadavkou správcu farnosti zrealizovať inštaláciu kamerového setu do miestneho 

chrámu k snímaniu liturgií. 

         

            Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 47/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.str. 

 Bod č.6 

      Ekonómka ZŠ vypracovala úpravu ZŠ Jovsa rozpočtovým opatrením č. 4/2021, ktorý 

poslancom OZ predložila ekonómka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 48/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu ZŠ Jovsa rozpočtovým opatrením č.4/2021. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. str. 

 Bod č.7 

      Hlavná kontrolórka obce vypracovala Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. 

polrok 2022, ktorý bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli a na 

webovom sídle obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

      Poslanci sa s návrhom oboznámili a následne prijali  

   

U z n e s e n i e  číslo 49/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

 

OZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. str. 

 

 Bod č. 8 

      Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ svoje stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2024. Zároveň 

im vysvetlila kritéria, na základe ktorých rozpočet hodnotila.  

Poslanci OZ mali stanovisko kontrolórky k dispozícií v časovom predstihu. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

OZ následne prijalo  

 

U z n e s e n i e  číslo 50/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

OZ berie na vedomie:  

            Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2022-2024. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.str. 

 

 Bod č. 9 

     Starostka obce oznámila poslancom OZ, že aktuálny stav na účte peňažných fondov 

obce je suma 113 897,82 €, ku ktorej pribudne prebytok hospodárenia za rok 2021. 

Zároveň pripomenula informáciu o schválení Žiadosti o poskytnutie regionálneho 

príspevku na revitalizáciu prameňa prírodnej studničky a zatraktívnenie pobytového 

miesta. Pri kontrole splnenia podmienok vyplývajúcich z § 8 ods. 5 zákona v spojení s § 

8a ods. 4 písm. c) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

bolo Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci centrálneho 

registra exekúcií zistené exekučné konanie voči obci Jovsa. Z toho dôvodu nie je možné 

týmto časom uzatvoriť zmluvu, ale až po splnení zákonom stanovených podmienok. 

Právny zástupca vynakladá v tomto smere maximálne úsilie, do dnešného dňa urgentným 

listom kontaktoval Okresný súd Banská Bystrica v exekúčnej veci Mgr. Alexandry Urban, 

kde nám bola poskytnutá informácia, že vo veci  sťažnosti podanej JUDr. Máriou 

Urbanovou nebolo vo veci rozhodnuté. Pripomínam - uznesesením súdu zo dňa 4. 

februára 2021, súd rozhodol, že exekúciu zastavuje a oprávnený ( Mgr. Alexandra Urban ) 

nemá voči povinnému ( obec ) nárok na náhradu trov. Voči tomuto uzneseniu podala 

JUDr. Mária Urbanová sťažnosť. Žiadosť formou listu bola právnym zástupcom 

adresovaná aj JUDr. Márii Urbanovej, ktorá Mgr. Alexandru Urban právne zastupuje. 

Z tohto dôvodu starostka obce navrhla položky v príjmovej a výdavkovej časti týkajúce sa 

daného regionálneho príspevky z Návrhu rozpočtu na rok 2022 odstrániť. 

        Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu OcÚ a ZŠ na roky 2022-

2024, ktorý bol vypracovaný a zverejnený v zmysle zákona  a navrhované zmeny 

akceptuje. 

 

  Po prerokovaní návrhu rozpočtu OcÚ a ZŠ poslanci prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 51/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

OZ  a)schvaľuje:  

            Rozpočet OcÚ a ZŠ na rok 2022 s navrhovaným zmenami.  

HLASOVANIE:  

Za písm. a) tohto uznesenia hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 



             11.str. 

 

 b) berie na vedomie: 

            Viacročný rozpočet OcÚ a ZŠ na roky 2022-2024. 

HLASOVANIE:  

Za písm. b) tohto uznesenia hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 Bod č. 10 

     Nakoľko sa poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí zhodli na návrhu poskytnúť 

finančnú pomoc pre rodinu postihnutú požiarom rodinného domu, obec vypracovala 

Návrh VZN č. 3/2021 o poskytnutí jednorazového príspevku na pomoc občanom obce pri 

mimoriadnej udalosti. Prijatím tohto Všeobecného záväzného nariadenia môže obec 

pomôcť občanom obce, ktorí sa ocitli v mimoriadne nepriaznivej životnej situácii, 

vzniknutej následkom živelnej pohromy - požiaru, zemetrasenia, víchrice, nie vinou 

občanov, na prekonanie ktorej je potrebná pomoc. 

Návrh VZN bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. 

 

Poslanci OZ hlasovali za Návrh VZN č. 3/2021 a prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 52/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

OZ schvaľuje:  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jovsa č. 3/2021 o poskytnutí jednorazového 

príspevku na pomoc občanom obce pri mimoriadnej udalosti. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 



      12.str. 

 

 Bod č. 11 

      V súčasnosti je v obci Jovsa platné VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

Dodatkom č.1/2021 je obec nútená zvýšiť poplatok za kilogram drobného stavebného 

odpadu bez obsahu škodlivín. Dôvodom sú niekoľkonásobne zvýšené náklady obce na 

zabezpečenie činností nakladania s týmto odpadom a vysoký manipulačný poplatok. 

Súčasťou Dodatku č.1/2021 je aj doplnený odsek 11, v ktorom obec ako správca dane, na 

základe § 82 zákona č.582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch, určuje podmienky 

odpustenia poplatku za komunálne odpady poplatníkom, ktorí sa viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období nezdržiavajú na území obce. 

Návrh Dodatku bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. 

 

Poslanci hlasovali za Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce č.3/2019 a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 53/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

OZ schvaľuje:  

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.3/2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.str. 

 

 Bod č. 12 

      Kontrolórka obce, aktualizovala a vypracovala v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 

písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce, ktoré boli poslancom OZ doručené v časovom predstihu. 

 

Poslanci OZ následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 54/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

OZ schvaľuje:  

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jovsa. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.str. 

 

 Bod č. 13 

      Z dôvodu blížiaceho sa ukončenia funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Jovsa 

k 01.03.2022 bol vypracovaný návrh uznesenia OZ potrebný k vyhláseniu novej voľby 

hlavného kontrolóra pre obec Jovsa na funkčné obdobie 2022-2027. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh a prijalo 

 

U z n e s e n i e  číslo 55/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Jovsa na funkčné obdobie 2022-2027 

s pracovným úväzkom 10%, v ktorom 

a) vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 16.02.2022, ktorá sa uskutoční v sále 

Obecného úradu v Jovse o 17: 00 hod. 

 

b) určuje 

1. nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného 

kontrolóra: Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné 

vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie výhodou. 

 Iné predpoklady: organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, morálna 

bezúhonnosť, znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy, ovládanie práce s 

počítačom, prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a 

kontrolnej činnosti výhodou.  

2. náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä :  

 - osobné údaje kandidáta: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,          

kontaktný údaj,  

Ďalej  

- profesijný životopis  

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov ( nie starší ako tri mesiace).  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí zaslať alebo odovzdať písomnú 

prihlášku spolu s dokladmi najneskôr do 02.02.2022 (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom 

konania voľby) v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“. 

Osobne možno prihlášku doručiť na Obecný úrad v Jovse do 15,00 hod. V prípade 

podania prihlášky poštou nerozhoduje dátum podania uvedený poštou na obálke, 

rozhodujúcim údajom pre posúdenie včasnosti podania prihlášky je dátum doručenia 

prihlášky na Obecný úrad v Jovse. 

 

c) schvaľuje 

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Jovsa tajným hlasovaním. 

 

 



15.str. 

 

d) súhlasí 

s tým, aby hlavný kontrolór v zmysle § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mohol podnikať alebo vykonávať inú 

zárobkovú činnosť. 

 

e) volí 

komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:  

Predseda: Adrián Buraľ 

Člen: Lenka Andrejcová 

Člen: Mgr. Gabriela Matušková 

 

f) určuje 

termín otvárania obálok a posúdenie splnenia náležitosti na deň 03.02.2022 v 

zasadačke Obecného úradu v Jovse o 14:00 hod. 

 

g) ukladá 

predsedovi komisie vypracovať zápisnicu z otvárania obálok, ktorá musí obsahovať 

výrok o tom, ktorí kandidáti splnili požadované podmienky a budú zaradení do 

výberového konania. 

 

h) žiada 

ekonómku obecného úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby 

hlavného kontrolóra obce Jovsa na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        16.str. 

 Bod č. 14 

- V Rôznom starostka obce informovala poslancov o stave vyhlásenej dobrovoľnej 

finančnej zbierky. K dnešnému dňu, 15.12.2021, sa vyzbieralo spolu 5 632,54 €. 

- N zasadnutí 11. novembra 2021 informovala starostka obce o možnosti rozšírenia 

mosta o chodník pre peších v rámci jeho rekonštrukcie KSK. Spoločnosť EP 

Projekt s.r.o. v zmysle uzatvorenia Zmluvy o dielo č. 210/06/2021 na predmet 

„Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa - projektová 

dokumentácia“ žiada obec o definitívne stanovisko k preložke plynového potrubia 

z dôvodu rozšírenia mosta o chodník pre peších.  Ekonomicky výhodnejší je 

variant realizácie preložky potrubia vzdušnou trasou avšak obec sa dostane do 

kolízie s parcelou registra CKN č. 499, k.ú. Jovsa. Starostka obce daný problém  

s vlastníčkou parcely osobne konzultovala, jej stanoviskom bola síce ústretovosť, 

no podmienená  ústretovosťou obce k jej požiadavkám. 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženú žiadosť a prijalo 

 

 U z n e s e n i e  číslo 56/2021 

                                                       zo dňa 15.12.2021 

 

OZ schvaľuje:  

Preložku plynového potrubia realizáciou pretlakom v zemi. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav Čižmár, 

Marcel Čižmár a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

- Doplnenie dokumentácie kontroly verejného obstarávania k predmetu zákazky – 

Realizačná projektová dokumentácia pre IROP KSK. 

- Vyhlásenie a propagácia dobrovoľnej zbierky. 

- Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parc. C-KN č. 98/1 

a 98/2 v k. ú. Jovsa. 

- Kolaudačné konanie spojené s miestnou obhliadkou ohľadom rekonštrukcie 

rodinného domu s garážou stavebníkov Ing. J. Košudu a Bc. R. Košudovej. 

- Kolaudačné konanie spojené s miestnou obhliadkou ohľadom novostavby 

rodinného domu Ing. D. Rozhona. 

- Príprava obecných novín. 

- Zasadnutie krízového štábu - on-line kvôli pandemickej situácii v základnej škole. 
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- Príprava Mikulášskych balíkov a návšteva Mikuláša. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov MAS Zemplín pod 

Vihorlatom ohľadom prípravy nových výziev na predkladanie žiadostí o NFP. 

- Osadenie dopravných zrkadiel. 

- Príprava a zverejnenie rozpočtu obce na rok 2022. 

- Projektantom doručená Realizačná projektová dokumentácia k výstavbe 

vodovodu, dnešným dňom doplnená o rozpočet a elektronickú formu ( zatiaľ iba 

na vodovodné rozvody SO 01, bez vodojemu ) 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

- Spracovanie účtovnej závierky za IV. kvartál 2021. 

- Inštalácia kamerového systému určeného na živé prenosy sv. liturgií v miestnom 

chráme. 

- Spracovanie auditu obce za rok 2020. 

- Distribúcia obecných novín občanom. 

- Pracovné stretnutie s právnym zástupcom obce.  

- Pracovné stretnutie s riaditeľkou základnej školy. 

 

 

 

 Bod č. 15 

V závere starostka poďakovala všetkým za účasť, popriala prítomným pokojné prežitie 

vianočných sviatkov a vyhlásila rokovanie za ukončené. 

 

 

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

 

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

 

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

 
                                                                                               
 

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

                                                                                                       starostka obce 

                                                         
     
 
 
 
 

                                                          


