
                                                 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 

23.08.2022 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa 

_______________________________________________________________ 
 

POSLANCI OZ: 

1./ Lenka ANDREJCOVÁ - prítomná 

2./ Adrián BURAĽ - prítomný 

3./ Miroslav ČERVEŇÁK - neprítomný 

4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR -neprítomný 

5./ Marcel ČIŽMÁR - prítomný  

6./ Ing. Monika DEMKOVÁ - prítomná 

7./ Tomáš ŠTOFA - prítomný 

 

Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná 

Obecný kontrolór:  Mgr. Anna Kosánová - neprítomná 

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. Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2022 

5. Plnenie rozpočtu ZŠ k 30.06.2022 

6. Výstavba vodovodných vetiev 

7. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce 

8. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.6/2022 

9. Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.3/2022 

10. Vstup obce Jovsa do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN 

11. Použitie finančných prostriedkov z verejnej zbierky 

12. Rôzne – aktuálne informácie, zrealizované a plánované aktivity obce 

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 - piati  poslanci boli prítomní.  

 Bod č.2 

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

Matuškovú, za členov návrhovej komisie Ing. Moniku Demkovú, Marcela Čižmára 

a Adriána Buraľa, za overovateľov zápisnice Tomáša Štofu a Lenku Andrejcovú. 

Poslanci následne prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 102/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Moniku Demkovú, Marcela Čižmára a Adriána 

Buraľa 
HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková 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 103/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program rokovania OZ dňa 23.08.2022. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková 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 sú splnené. 

 

Poslanci OZ prijali 

U z n e s e n i e  číslo 104/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Stav plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

HLASOVANIE:   

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. str. 

 Bod č.4 

     Ekonómka obce vypracovala a v časovom predstihu doručila poslancom OZ plnenie 

rozpočtu obce k 30.06.2022. 

      

 Poslanci OZ  následne hlasovali a prijali 

     

 U z n e s e n i e  číslo 105/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2022. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. str. 

 Bod č.5 

      Na zasadnutí OZ bolo poslancom predložené plnenie rozpočtu ZŠ, vypracované 

ekonómkou základnej školy. Poslanci sa s predmetným plnením oboznámili a následne 

prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 106/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu ZŠ k 30.06.2022. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.str. 

 Bod č.6 

      Starostka obce informovala poslancov OZ, že dňa 13.7. 2022 bola na obecnom úrade 

podpísaná zápisnica z odovzdania staveniska pre výstavbu vodovodných vetiev, a to Radu 

F, F2, H a Radu J1. Stavebné práce začali 9. augusta a prebiehajú pod  odborným a 

kompetentným dohľadom Ing. Miroslava Vaľovského zo spol. VVS a.s. Košice, 

stavbyvedúceho Š. Masaryka zo závodu Michalovce,  zamestnancov spol. VVS, a.s. a 

VODIP Ing. Paulovčák. Minulý týždeň starostka obce zvolala pracovné stretnutie 

ohľadom podnetu Ing. P. Paulovčáka k zmene trasy z dôvodu vytýčenia inžinierskych 

sietí. Pracovného stretnutia sa zúčastnil stavebný dohľad a projektant, ktorí skonštatovali, 

že zmena by nebola výhodná a že sa zachová súlad s projektovou dokumentáciou, 

nakoľko pri zmene trasy by bolo potrebných ( pri riešení prípojok ) viac prekopávok 

cesty.  

 Žiadosť, ktorú sme podávali na Environmentálny fond s projektom ďalších vetiev 

nebola ani vyradená, ani podporená, dostala sa do zásobníka projektov, ktoré môžu byť 

ešte podporené do konca kalendárneho roka. Ďalšie informácie boli k projektu IROP, 

starostka obce aktivovala pracovné stretnutie s vedúcim odboru SO pre IROP, Ing. 

Ľubomírom Gerdom ohľadom nesúladu so zmluvou, keďže  kvôli inflácii ( cena 

vodojemu sa šplhá k dvojnásobku ) nebude možné dodržať splniteľnosť merateľných 

ukazovateľov, ktorými bol počet km vybudovanej siete a počet napojených obyvateľov. 

V rovnaký deň prebehlo pracovné stretnutie s investičným riaditeľom spol. VVS, a. s. 

Košice, na ktorom  sa dohodlo o ďalšej možnej spolupráci ohľadom výstavby ďalšieho 

radu.  

 

Poslanci OZ si informácie k výstavbe vodovodných vetiev vypočuli a následne prijali 

 

 

U z n e s e n i e  číslo 107/2022 

                                                            zo dňa 23.08.2022 

 

OZ berie na vedomie: 

Aktuálne informácie ohľadom výstavby vodovodných vetiev. 

 

HLASOVANIE: 

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 



 

8. str. 

 Bod č.7 

      Za spracovanie  realizačnej projektovej dokumentácie ,,Vybudovanie vodovodu v obci 

Jovsa“ a jej šesť vyhotovení v tlačenej forme je potrebné použiť finančné prostriedky 

z peňažných fondov obce vo výške 11 280 € vrátane DPH. 

      Na zasadnutí OZ dňa 06.04.2022 bolo Uznesením č. 74/2022  v bode a) schválené 

použitie financií z peňažných fondov obce na poplatky za vyjadrenia dotknutých 

organizácií ohľadom stanovísk a vytýčenia inžinierskych sietí, súvisiacich s výstavbou 

vodovodných radov H, F2 a F, vo výške 100,32 €. Tieto poplatky sa navyšujú, keďže 

vyjadrenia dotknutých organizácií a náklady za vytýčenie sietí sú nevyhnutné aj pre 

výstavbu vodovodného radu J1.  Navrhujeme navýšiť sumu použitých finančných 

prostriedkov z peňažných fondov obce o 1 000 €. 

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

   

U z n e s e n i e  číslo 108/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

a) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 11 280 € s 

DPH za spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre celú obec - 

,,Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“, vrátane jej šiestich vyhotovení v tlačenej 

forme. 

b) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 1 000 € na 

dofinancovanie nákladov za vyjadrenia dotknutých organizácií ohľadom 

infraštruktúry a nákladov za vytýčenie sietí, nevyhnutných pre realizáciu 

vodovodných radov H, F2, F a J1. 

 

HLASOVANIE:  

Za časť a) uznesenia hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár,  Ing. Monika Demková 

a Tomáš Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

Za časť b) uznesenia hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 



 

9.str. 

 

 Bod č. 8 

      Ekonómka obce spracovala a na zasadnutí OZ predložila poslancom úpravu rozpočtu 

obce rozpočtovým opatrením č. 6/2022. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Poslanci OZ sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 109/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2022. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.str. 

 

 Bod č. 9 

      Ekonómka obce zároveň predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým 

opatrením č. 3/2022, vypracovanú ekonómkou ZŠ. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Poslanci OZ sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 110/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 3/2022. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.str. 

 Bod č. 10 

      Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti a záujme obce vstúpiť do 

občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN, ktorého cieľom je spájať samosprávu, 

zamestnávateľov, odborníkov z dopravy, aktivistov a obyvateľov Zemplína, zameriavať sa 

na osvetu a podporu aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína. 

      Starostka obce predniesla poslancom dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu 

obce do tohto občianskeho združenia. 

Poslanci OZ následne prijali 

U z n e s e n i e  číslo 111/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

I. OZ berie na vedomie: 

a) Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu obce do občianskeho 

združenia Diaľnica na ZEMPLÍN. 

b) Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN. 

 

HLASOVANIE:  

Za písmeno a) časti I. tohto uznesenia hlasovali piati poslanci obecného 

zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

Za písmeno b) časti I. tohto uznesenia hlasovali piati poslanci obecného 

zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

Za vstup Obce Jovsa do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN so sídlom Š. 

Kukuru 154/14, Michalovce, Slovenská republika poslanci OZ nehlasovali z dôvodu 

objasnenia Stanov združenia v článku hospodárenie združenia v bode 2.1 ohľadom 

výšky členských príspevkov. 

 

 

 

 

 



 

 

12.str. 

 Bod č. 11 

      Na základe Zmluvy o prevode finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou 

zbierkou výlučne na účel odstránenia škôd spôsobených požiarom v rodinnom dome so 

súp.číslom 70 v obci Jovsa dňa 14.11.2021, bol poškodený – p. Makara Vlagyimir, 

povinný predložiť obci vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku do 30.06.2022. 

Starostka obce informovala poslancov, na základe Uznesenia č. 42/2021 zo dňa 

18.11.2021 o tom, že poškodenému boli poskytnuté financie vo výške 7 223,54 € a na 

základe predložených účtovných dokladov boli použité výlučne na účel uvedený 

v spomínanej zmluve. Kontrolu použitia finančných prostriedkov zabezpečila hlavná 

kontrolórka obce, ktorá následne vyhotovila Správu z finančnej kontroly. 

 

Poslanci OZ sa danými informáciami oboznámili a následne prijali 

  

U z n e s e n i e  číslo 112/2022 

                                                       zo dňa 23.08.2022 

 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Informácie o výsledku verejnej zbierky a použití zbierkou získaných finančných 

prostriedkov. 

 

HLASOVANIE: 

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Lenka Andrejcová, Adrián Buraľ, Marcel Čižmár, Ing. Monika Demková a Tomáš 

Štofa. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.str. 

 Bod č. 12 

RÔZNE 

      Starostka obce informovala, že v súčasnosti, v termíne od 3.8.2022 do 5.9.2022 

prebieha prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Jovsa. Návrh 

riešenia je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade počas úradných hodín a je 

zverejnený aj na našej internetovej stránke, v časti ,,Územný plán obce“. Verejnosť má 

možnosť príp. pripomienky alebo námietky, v danom termíne, doručiť na obecný úrad.  

Táto informácia je zverejnená aj na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. 

 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

 

- Pracovné stretnutie starostky obce so správcom farnosti. 

- Slávnostné uvítanie detí do života obce. 

- Príprava a realizácia podujatia Deň rodiny v areáli základnej školy, poďakovanie 

spoluorganizátorom a dobrovoľníkom. 

- Slávnostné prijatie a ocenenie žiakov s najlepšími výchovno- vzdelávacími 

výsledkami  za šk. rok 2021/2022. 

- Účasť starostky obce na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti VVS 

a.s. Košice. 

- Kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním ohľadom stavebných úprav a 

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

Mgr. Viktóriou Pilníkovou. 

- Vymenovanie Marcely Jakubovej za riaditeľku miestnej materskej školy na ďalšie 

funkčné obdobie. 

- Účasť starostky obce na okresnej súťaží vo varení guľášu organizovanej OO JDS. 

- Pracovné stretnutie s výborom základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Jovse a s okresným predsedom organizácie, Jánom Butalom. 

- Odovzdanie staveniska k výstavbe vodovodných vetiev. 

- Príprava a distribúcia obecných novín do domácnosti. 

- Pracovné stretnutie starostky obce s vedúcim odboru SO pre IROP, Ing. Ľubomírom 

Gerdom,  referentom oddelenia pre rozvoj spolupráce s obcami KSK, Mgr. Petrom 

Bačkovským a projektovou manažérkou spol. MEDIINVEST Consulting s.r.o. 

Vladimírou Pohorelcovou ohľadom možností riešenia projektu Vybudovanie 

vodovodu v obci Jovsa, zazmluvnených merateľných ukazovateľov a inflácie. 

- Pracovné stretnutie starostky obce s investičným riaditeľom VVS,a.s. Košice ohľadom 

ďalších možností riešenia problému nedostatku vody v obci a ďalšej spolupráce pri 

výstavbe. 

- Zvolanie opakovaného štátneho stavebného dohľadu ohľadom výstavby bez 

stavebného povolenia na parc. C-KN č.380/1 v k. ú. Jovsa. 

- Zameranie obecných parciel geodétom. 

- Príprava a zaslanie monitorovacej správy k projektu Detské ihrisko Jovsa - priestor 

k aktívnemu využívaniu voľného času. 

- Zaslanie výziev k uskutočneniu nevyhnutných úprav na nehnuteľnostiach občanov. 

 

 



 

14.str. 

 

- Žiadosť o platbu ( refundácia nákladov ) k projektu Detské ihrisko Jovsa - priestor k 

aktívnemu využívaniu voľného času v Programe rozvoja vidieka 2014 – 2020. 

- Pracovné stretnutie s predsedom OZ Diaľnica na Zemplín, Petrom Báthorym, MBA. 

- Pracovné stretnutie s konateľom spol. VODIP. 

- Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín na parc. C-KN č. 691 a 692 v k. 

ú. Jovsa. 

- Stavebné konanie spojené s miestnou obhliadkou  ohľadom plánovanej výstavby 

rodinného domu na parc. C-KN č. 691 a 692 v. k. ú. Jovsa stavebníčkou Ing. 

Gabrielou Ždiňakovou. 

- Výmena starých zadných vchodových dverí v školskej jedálni základnej školy. 

- Uzatváranie Zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkmi 

parciel, po ktorých budú viesť rozvody vodovodného potrubia. 

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

Zuzanou Argalášovou 

- Účasť starostky obce na školení k zákonu č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

- Výmena rozhlasu a svietidiel verejného osvetlenia  

- Spoluorganizovanie Okresných športových hier Jednoty dôchodcov  Slovenska (15. 

august ), čomu predchádzala brigáda k úprave areálu základnej školy, starostka obce 

ďakovala všetkým dobrovoľníkom a zúčastneným. 

- Škodová udalosť - počas búrky došlo k poškodeniu antén na prenos signálu z kamier 

do NVR. Zrealizovaná výmena vysielacej aj prijímacej antény. 

- Osadenie herného prvku pred budovu materskej školy. 

- Oprava stropu v herni materskej školy. 

- Svojpomocná oprava skladu pri budove OFK a oprava fasády kaplnky. 

- Pracovné stretnutie s majorom Nemcom, riaditeľom hraničnej a cudzineckej polície 

Sobrance ohľadom súťaže Majstrovstiev Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície 

Sobrance v klasickej kynológii ( 5.-6. septembra ). 

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

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
- Brigáda k Rozlúčke s letom v sobotu 27. 8. ( úprava areálu futbalového ihriska ) 

- Realizácia podujatia Rozlúčka s letom. 

- 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. 

- Výstavba vodovodných radov H, F2, F a J1. 

- Pracovné stretnutie s právnym zástupcom obce. 

- Účasť starostky obce na prerokovaní návrhu MEMORANDA O SPOLUPRÁCI 

s prevzatím poverenia Rady združenia OZ Diaľnica na Zemplín. 

- Spracovanie účtovnej závierky II. kvartál 2022. 

- Október - Mesiac úcty k starším ( ako nám situácia dovolí ). 

- Odstránenie nelegálnej skládky 



       

15.str. 

 

Pán poslanec Tomáš Štofa predniesol pripomienku ohľadne zásypu výtlku na miestnej 

komunikácii pred súpisným číslom 101. 

Pán poslanec Adrián Buraľ pripomienkoval zameranie obecných parciel – C-KN č.148, 

147/1,149/3 v k. ú. Jovsa vedľa rodinného domu so súpisným číslom 154.  

 

 

 Bod č. 13 

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

 

 

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

 

Overovatelia:   Lenka Andrejcová                         .......................................... 

 

              Tomáš Štofa                          ............................................ 

 
                                                                                               
 

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

                                                                                                       starostka obce 

                                                         
     
 
 
 
 
 
 

                                                                  














