
                                                 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 

08.06.2022 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa 

_______________________________________________________________ 
POSLANCI OZ: 

1./ Lenka ANDREJCOVÁ - neprítomná 

2./ Adrián BURAĽ - prítomný 

3./ Miroslav ČERVEŇÁK - neprítomný 

4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - prítomný 

5./ Marcel ČIŽMÁR - prítomný  

6./ Ing. Monika DEMKOVÁ - prítomná 

7./ Tomáš ŠTOFA - prítomný 

 

Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná 

Obecný kontrolór:  Mgr. Anna Kosánová - prítomná 

Ekonómka obce: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná 

                                  

Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

PROGRAM 

 

1. Otvorenie 

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

programu 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

4. Žiadosť Obce Klokočov o zapracovanie požiadavky do riešenia zmien a doplnkov 

územnoplánovacej dokumentácie obce 

5. Zapracovanie žiadostí do Zmien a doplnkov č. 2 ÚP v súlade s uznesením č. 

39/2021 zo dňa 11. 11. 2021 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2022 obce Jovsa o čistote a ochrane 

verejnej zelene 

7. Schválenie PHSR obce Jovsa na roky 2022 - 2030 

8. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2022 

9. Plnenie rozpočtu ZŠ k 31.3.2022 

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu  za rok 2021 

11. Záverečný účet obce za rok 2021 

12. Výročná správa obce za rok 2021 

13. Výročná správa konsolidovaného celku obce za rok 2021 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

15. Výstavba vodovodných vetiev 



2.str. 

 

16. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.4/2022 

17. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce 

18. Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 2/2022 

19. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Jovsa na nové volebné obdobie 2022 

- 2026 

20. Určenie počtu poslancov obce Jovsa na nové volebné obdobie 2022 - 2026 

21. Rôzne - aktuálne informácie, zrealizované a plánované aktivity obce  

22. 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 

schopné - piati poslanci boli prítomní.  

 

 Bod č.2 

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

Matuškovú, za členov návrhovej komisie Tomáša Štofu, Ing. Moniku Demkovú, Marcela 

Čižmára,  za overovateľov zápisnice  Mgr. Ľuboslava Čižmára a Adriána Buraľa. 

Poslanci následne prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 82/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Tomáš Štofa, Ing. Monika Demková a Marcel Čižmár.. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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Poslanci OZ následne hlasovali za program rokovania a prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 83/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program rokovania OZ dňa 08.06.2022. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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 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 84/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Stav plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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 Bod č.4 

Dňa 23.05.2022 bola doručená obci Žiadosť štatutára obce Klokočov,  o zapracovanie 

požiadavky do riešenia Zmien a doplnkov č.2  Územnoplánovacej dokumentácie obce 

Jovsa,  ktorá Vám bola v časovom predstihu doručená.   

Obec Klokočov v súčasnom období zabezpečuje spracovanie Zmien a doplnkov č.2 

Územného plánu obce Klokočov, súčasťou ktorého je rozsiahla výstavba rodinných 

domov. Pri návrhu odkanalizovania navrhovanej výstavby jedným z uvažovaných 

návrhov je aj odkanalizovanie do ČOV v obci Jovsa. Z doposiaľ získaných informácií 

a podkladov starostky obce Klokočov by si takéto riešenie vyžadovalo stavebné 

úpravy ( rekonštrukciu a rozšírenie stavebnej a technologickej časti) existujúcej ČOV, 

v ktorej má Obec Klokočov majetkovú účasť.  Starostka obce Klokočov ako štatutárny 

zástupca obce nás žiada o zapracovanie požiadavky  o rozšírenie ČOV a možnosť 

napojenia  obce Klokočov do ČOV v našej obci do spracovávaných Zmien a doplnkov 

č.2 Územnoplánovacej dokumentácie. Ing. Sabáková konzultovala danú situáciu 

s VVS, a.s. na základe toho poskytla starostke obce informáciu, že na základe 

podmienok VVS, a.s. je pre obec Klokočov potrebné, aby odkanalizovanie 

novonavrhovanej lokality bolo realizované do ČOV nachádzajúcej sa v k. ú. Jovsa. Z 

technických dôvodov bude potrebné exitujúcu ČOV rozšíriť. Je potrebné, aby táto 

skutočnosť bola zapracovaná do zmien a doplnkov územného plánu obce Jovsa.                                                                                                                                                 

Zapracovaním tejto požiadavky nevznikajú pre obec Jovsa žiadne finančné povinnosti. 

Samotná realizácia bude až následne po vypracovaní potrebných dokumentácií a 

odbdŕžaní s tým súvisiacich povolení ktoré bude zabezpečovať budúci investor stavby – 

nie obec Jovsa. 

 

Poslanci  obecného zastupiteľstva sa s predmetnou  žiadosťou oboznámili a následne 

prijali  

U z n e s e n i e  číslo 85/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

OZ schvaľuje: 

 

Požiadavku obce Klokočov na zapracovanie rozšírenia čistiarne odpadových vôd v k.ú. 

Jovsa do návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Jovsa. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 



 

6. str. 

 Bod č.5 

Zhotoviteľka územného plánu obce, Ing. arch. Marianna Bošková, na základe 

Uznesenia OZ č. 39/2021 zo dňa 11.11.2022, zapracovala jednotlivé požiadavky 

občanov do návrhu Zmien a doplnkov č.2 ÚP Obce Jovsa.  

Popis schválených lokalít s komentárom a spracovanou grafickou časťou bol 

poslancom vopred zaslaný.  

Poslanci OZ sa po oboznámení s návrhom zapracovaných požiadaviek, popisom 

lokalít a ich grafickou prílohou oboznámili a prijali  

         

       

U z n e s e n i e  číslo 86/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

 

Rozsah predloženého prepracovaného návrhu Zmien a doplnkov č.2 ÚP Obce Jovsa, 

vrátane zapracovania požiadavky Obce Klokočov podľa  uznesenia č. 85/2022. 

 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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 Bod č.6 

V zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bodu 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov má obec zákonnú povinnosť vo veciach územnej 

samosprávy ustanoviť nariadením pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 

verejnej zelene. 

Z uvedeného dôvodu obec vypracovala Návrh VZN č. 1/2022 obce Jovsa o čistote 

a ochrane verejnej zelene, ktorý bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na 

webovom sídle a úradnej tabuli obce. 

 

Poslanci OZ hlasovali za Návrh VZN č.1/2022 a prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 87/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jovsa č. 1/2022 o čistote a ochrane verejnej 

zelene. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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 Bod č.7 

Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jovsa na roky  2022-2030 

zobrali poslanci OZ  na vedomie dňa 06.04.2022 uznesením č.67/2022. Zverejnenie 

návrhu na pripomienkovanie bolo do 19.04.2022. Následne bolo vypracované oznámenie 

o strategickom dokumente, ktoré bolo zaslané na Okresný úrad v Michalovciach.        

 

 

 

Poslanci hlasovali a prijali  

 

 

U z n e s e n i e  číslo 88/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jovsa na roky  2022-2030 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 
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 Bod č.8 

 

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

obce k 31.03.2022. 

      Poslanci hlasovali a prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 89/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2022. 

 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.str. 

 Bod č.9 

 

Ekonómka ZŠ  vypracovala a  poslancom OZ v časovom predstihu predložila plnenie 

rozpočtu ZŠ k 31.03.2022. 

      Poslanci hlasovali a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 90/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu ZŠ k 31.03.2022. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.str. 

 Bod č.10 

 

Hlavná kontrolórka obce na zasadnutí oboznámila poslancov OZ  so  stanoviskom 

HKO k návrhu záverečného účtu za rok 2021. Poslanci prijali  

  

U z n e s e n i e  číslo 91/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2021. 

 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.str. 

 Bod č.11 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Záverečného účtu obce Jovsa za rok 2021 

a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 92/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje:  

 Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 Tvorbu rezervného fondu vo výške 100% t. j. 45 204,28 €. 

 

 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.str. 

 Bod č.12 

 

Poslancom OZ v časovom predstihu bola doručená Výročná správa obce za rok 2021, s ktorou 

sa poslanci oboznámili. Ing. Monika Demková upozornila, že pri uvádzaných dátumoch 

zasadnutia OZ jeden chýba a je potrebné ho doplniť. Následne poslanci OZ  prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 93/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ berie na vedomie:  

Výročnú správu obce za rok 2021. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.str. 

 Bod č.13 

 

Poslancom OZ bola v časovom predstihu doručená Výročná správa konsolidovaného celku 

obce za rok 2021, s ktorou sa poslanci oboznámili a následne prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 94/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ berie na vedomie:  

Výročnú správu konsolidovaného celku obce za rok 2021. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.str. 

 Bod č.14 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na II. polrok 2022, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce. 

      Poslanci sa s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra oboznámili  a následne 

prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 95/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16.str. 

 Bod č.15 

 

 V tomto bode informovala starostka obce prítomných s aktuálnymi informáciami 

ohľadom výstavby vodovodných vetiev. Čo sa týka kritickej časti obce a napojenosti troch 

dôležitých subjektoch obce – miestnej základnej školy, farského úradu a Správy vojenských 

lesov, čiže výstavby RADOV H, F2 a F bola uzavretá cedačná zmluva so spol VVS,a.s. 

Košice o postúpení práv a povinností stavebníka na časť stavby, s vymedzením povinností 

cedenta – Obec Jovsa a cesionára – spol. VVS,a.s. Košice, na základe ktorej sa zrealizuje 

výstavba. Po aktuálnych informáciách námestníka VVS a.s., závodu Michalovce, Ing. 

Kostreja, termín začatia prác sa odvíja od dodania materiálu ( rúr, šúpadiel a pod.) a presúva 

sa na začiatok júla.  

 V ďalšom starostka obce informovala o zverejnení výsledkov prvej vyhodnocujúcej fázy 

žiadostí  Environmentálneho fondu v programe Ochrany a využívaní vôd 2022. Pozitívnou 

informáciou je, že  naša žiadosť  nebola vylúčená a postúpila do odborného hodnotenia.  

 Na podnet poslanca OZ zrealizovala starostka obce prieskum trhu – verejné obstarávanie 

na uskutočnenie stavebných prác na zákazku „Výstavba vodovodného radu J1“ a oboznámila 

prítomných so zápisnicou z vyhodnotených ponúk. Podľa návrhu na plnenie kritérií – 

najnižšej ceny, sa stal úspešným uchádzačom Ing. Peter Paulovčák – VODIP, ktorý predložil 

návrh na plnenie kritérií nižší ako ostatní uchádzači a umiestnil sa tak na prvom mieste. 

Obecné zastupiteľstvo následne schváli zámer výstavby predmetu zákazky „Výstavba 

vodovodného radu J1“, na základe ktorého starostka obce uzatvorí zmluvy o dielo so 

zhotoviteľom.  

 

 

 

U z n e s e n i e  číslo 96/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

OZ schvaľuje: 

zámer výstavby predmetu zákazky „Výstavba vodovodného radu J1“ . 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 



 

 

17.str. 

 Bod č.16 

 

      Ekonómka obce vypracovala a  poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č.4/2022.  

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 
U z n e s e n i e  číslo 97/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.4/2022. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18.str. 

 Bod č.17 

 

Z dôvodu plánovanej výstavby vodovodného radu J1, je potrebné schváliť použitie 

finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 49 996,55 EUR.  

Z dôvodu postupnej modernizácie jedálne ZŠ, ktorá je vo vlastníctve obce je potrebné 

vymeniť zadné vonkajšie vchodové dvere do školskej jedálne.  Náklady na túto rekonštrukciu 

predstavujú 2300 €. 

 

Poslanci následne prijali uznesenie: 

 

 

U z n e s e n i e  číslo 98/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

OZ schvaľuje: 

 

a) Použitie finančných prostriedkov obce  z peňažných fondov obce vo výške 49 996,55 €  na 

predmet zákazky „Výstavba vodovodného radu J1“ 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

b) Použitie finančných prostriedkov obce z peňažných fondov obce vo výške 2 300 €  na 

výmenu zadných vonkajších vchodových dverí do budovy školskej jedálne.  

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 



 

19.str. 

 Bod č.18 

      Ekonómka ZŠ vypracovala a  poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu ZŠ 

rozpočtovým opatrením č.2/2022.  

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 99/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.2/2022. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20.str. 

 Bod č.19 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že voľby do orgánov samosprávy obcí – 

komunálne voľby sa uskutočnia v 29. októbra 2022. 

       Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022-2026 určí pred 

voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. 

       Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rokov 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce. 

       Na základe vyššie uvedených skutočností sa odporúča obecnému zastupiteľstvu 

schváliť predložené návrhy uznesení. 

       Návrhy uznesení sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Poslanci OZ hlasovali a následne prijali 

 

   

U z n e s e n i e  číslo 100/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

OZ schvaľuje: 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie 

starostu, starostovi obce Jovsa na celé funkčné obdobie rokov 2022-2026 rozsah 

výkonu funkcie starostu na plný úväzok. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.str. 

 

 Bod č. 20 

Obecné zastupiteľstvo v Jovse má určiť podľa ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 166 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

počet poslancov OZ (5 až 7) vo volebnom období rokov 2022-2026, ktorí budú 

zvolení v jednom, volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

 

Poslanci OZ prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 101/2022 

                                                       zo dňa 08.06.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

V zmysle §  166 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 11 ods. 3 písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pre voľby 

do Obecného zastupiteľstva v obci Jovsa, na volebné obdobie rokov 2022-2026, jeden 

volebný obvod s celkovým počtom 7 poslancov. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a 

Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22.str. 

 

 Bod č. 21 

RÔZNE 

Starostka obce opätovne zverejnila dňa 27.4.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk 

– prieskum trhu na zákazku ,,Rekonštrukcia budovy Pošty v obci Jovsa“. Obci bola 

predložená jedna cenová ponuka od spol. StaMi s.r.o. a bola vyššia ako cenové ponuky 

predložené v prvom kole prieskumu trhu. 

 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

APRÍL 

- Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

- Výstavba detského ihriska, jeho slávnostné otvorenie a posvätenie správcom farnosti, 

Mgr. Michalom Šandorom. 

- Zapojenie sa do súťaže 1. Východoslovenskej OZV s názvom Východ čistí Zem, zber 

a separácia voľne pohodeného odpadu. 

- Pracovné stretnutie s projektantom a zástupcami spol. VVS,a.s. ohľadom cedačnej 

zmluvy. 

- Podanie žiadosti o vypratanie časti nehnuteľností so súpis. č. 27. 

- Kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním ohľadom novostavby rodinného 

domu stavebníkov Petra Ždiňáka a Michaely Ždiňákovej. 

- Do podateľne obecného úradu bolo Komisii na ochranu verejného záujmu adresované 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára za rok 2021. 

MÁJ 

- Účasť pracovníčky obce na videoseminári ,,Povoľovanie výrubu drevín – aktuálne 

legislatívne zmeny“. 

- Uzatvorenie cedačnej zmluvy so spol. VVS,a.s. Košice o postúpení práv a povinností 

stavebníka na časť stavby, s vymedzením povinností cedenta - Obec Jovsa a cesionára 

- spol. VVS,a.s. Košice. 

- Uzatvorenie Zmlúv o budúcej zmluve a o zriadení vecného bremena, z dôvodu 

plánovanej realizácie verejného vodovodu a umiestnenia rozvodov vodovodného 

potrubia na súkromných pozemkoch. 

- Akreditovaný rozbor vody z odberných miest materská škola a obecný úrad vykonaný 

v laboratóriu pitných vôd Michalovce. Stanovené hodnoty ukazovateľov sú v súlade s 

limitmi Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o kvalite pitnej vody a kontrole kvality pitnej vody. 

- Odstránenie  troch nelegálnych skládok v katastrálnom území našej obce (na podnet 

OÚ Michalovce, odboru starostlivosti o ŽP). 

- Pracovné stretnutie s vedúcim zamestnancom Lesnej správy Jovsa, Ing. Marekom 

Hojdanom. 

- Podávanie žiadosti o vytýčenie inžinierskych sietí. 

- Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu JOVSA – ÚPRAVA 

VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRI STAROM MLYNE - I. etapa 
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- Pracovné stretnutie starostky obce s referentom KSK, Mgr. Petrom Bačkovským,  

oddelenia pre rozvoj spolupráce s obcami. 

- Realizácia verejného obstarávania k vybudovaniu vodovodnej vetvy RADU J1. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov vodnej rady okresov Michalovce 

a Sobrance. 

- Podanie žiadostí o stanoviská k výstavbe vodovodného Radu J1. 

- Účasť starostky obce na členskej schôdzi Obecného futbalového klubu Jovsa ohľadom 

záujmu jej členov o prihlásenie sa do okresnej súťaže 2022/2023. 

JÚN 

- Úprava verejných priestranstiev ( priestor strednej autobusovej zastávky a Domu 

smútku ). 

- Účasť starostky obce na športovej udalosti „Spoločne k víťazstvu“ na podporu rozvoja 

športu, zachovanie identity, zvýšenie povedomia a poukázanie na spolupatričnosť 

v území MAS Zemplín pod Vihorlatom s hlavným bodom programu – Futbalový 

zápas KLK Internacionáli SR vs. Futbalový výber Sobrance. 

- Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ. 

- Účasť starostky obce na webinári: Granty pre mestá a obce z Operačného programu 

Slovensko- dôležité informácie ohľadom podpory na r. 2021 – 2027, priorít 

a špecifických cieľov, jedným z ktorých aj špecifický cieľ 2.5 Podpora prístupu k vode 

a udržateľného vodného hospodárstva. 

- Vytýčenie káblových vedení vo vlastníctve spol. Východoslovenská distribučná,a.s. 

- Žiadosti o sponzoring obecného podujatia. 

- Pracovné stretnutie starostky obce so zhotoviteľom zákazky, spol. VODIP. 

- Rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry  o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok vo výške 14 996,46 EUR na projekt JOVSA - ÚPRAVA 

VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRI STAROM MLYNE. 

- Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
- Pracovné stretnutie starostky obce so správcom farnosti. 

- Kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním ohľadom stavebných úprav 

a nadstavby rodinného domu so súpis. číslom 176 stavebníkmi Martinom Pilníkom 

a Mgr. Viktóriou Pilníkovou. 

- Z dôvodu realizácie zvýšeného počtu civilných sobášov, zakúpenie 8 kresiel a 

návlekov na stoličky do obradnej miestnosti.  

- Zveľaďovanie verejných priestranstiev - výsadba okrasných drevín. 

- Prerokovanie ZaD č. 2 ÚP Obce za účasti zhotoviteľky plánu. 

- Účasť starostky obce na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti VVS 

a.s. Košice a na valnom zhromaždení Klubu akcionárov Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti. 

- Pracovné stretnutie s riaditeľkou Správy CHKO Vihorlat v Michalovciach, Ing. 

Zuzanou Argalášovou. 

- Výstavba vodovodných radov H, F2, F. 

- Pracovné stretnutie s výborom základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Jovse a s okresným predsedom organizácie, Jánom Butalom. 

-  
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- Spoluorganizovanie Okresných športových hier Jednoty dôchodcov  Slovenska (15. 

august ). 

- Zvolanie opakovaného štátneho stavebného dohľadu ohľadom výstavby bez 

stavebného povolenia. 

- Osadenie herného prvku pred budovu materskej školy. 

- Pracovné stretnutie s právnym zástupcom obce. 

- Slávnostné uvítanie detí do života obce. 

- Príprava a realizácia podujatia Deň rodiny v areáli základnej školy ( 26. jún ). 

- Slávnostné prijatie a ocenenie žiakov s najlepšími výchovno- vzdelávacími 

výsledkami  za šk. rok 2021/2022. 

- Príprava a distribúcia obecných novín. 

- Výmena zadných vchodových dverí do jedálne základnej školy. 

- Oprava stropu v herni materskej školy. 

- Svojpomocná oprava skladu pri budove OFK. 

- Príprava a realizácia podujatia Rozlúčka s letom ( 28. augusta ). 

Návrhy a pripomienky poslancov OZ 

- Poslanec Tomáš Štofa predniesol návrh, aby sa parcely č. C KN 852 a C KN 840 vo 

vlastníctve obce vedené na LV 581 dali zamerať geodetom z dôvodu umožnenia 

prístupu občanov susedných parciel  k potoku cez tieto parcely. K zameraniu je 

potrebné prizvať aj  vlastníkov susedných parciel. Na základe podnetu od občanov  

predniesol pripomienku ohľadne úpravy verejného priestranstva pred súpisným číslom 

86 a osadenie lavičky. 

- Ďalšia pripomienka bola k zameraniu  obecných parciel č. C KN č.147/1, C KN 148 

a C KN 149/3 vo vlastníctve obce z dôvodu prístupovej cesty pre občanov obce. Je 

potrebné prizvať vlastníkov susedných parciel.  

- Poslanec Marcel Čižmár upozornil na potrebu zrezania suchého stromu za budovou 

pošty. Taktiež navrhol výmenu svetiel v sále obecného úradu  za nové svetlá s led 

trubicami a  náter strechy na budove pošty. Pripomienkoval nefunkčnosť sporáka 

v jedálni ZŠ.  Z dôvodu jeho pripomienky ohľadne výšky faktúr za stravné lístky 

ekonómka obce vysvetlila spôsob a výšku ich čerpania. Z celkových nákladov na 

stravné  si zamestnanec dopláca na stravné lístky 45% , čo je z príjmu zamestnanca do 

rozpočtu obce. 

Starostka obce apelovala na poslancov OZ, aby boli nápomocní pri plánovaných obecných 

podujatiach. 

 

 Bod č. 22 

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

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

 

Overovatelia:   Adrián Buraľ                                      .......................................... 

 

              Mgr. Ľuboslav Čižmár                      .......................................... 

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

                                                                                                       starostka obce 

                                                         



     
 

                                                       


