
                                                 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 

IČO:00325279 DIČ:2020738874 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jovse, 

konaného dňa 

23.11.2022 so začiatkom o 17:00 hod. v priestoroch OcÚ Jovsa 

_______________________________________________________________ 
POSLANCI OZ: 
1./ Adrián BURAĽ - prítomný 

2./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - prítomný 

3./ Ing. Monika DEMKOVÁ - prítomná 

4./ Stanislav HARAKAĽ - prítomný 

5./ Ľuboš MODRÁK - prítomný 

6./ Tomáš ŠTOFA - prítomný 

7./ Peter ŽDIŇÁK - prítomný 

 

Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná 

 

Obecná kontrolórka:  Mgr. Anna Kosánová - prítomná 

 

Pracovníčka OcÚ: 

Mgr. Gabriela Matušková - prítomná 

Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo: 

PROGRAM 

- hymna SR 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Príhovor starostky obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, voľba návrhovej komisie 

8. Poverenie zástupcu starostky obce Jovsa 

9. Voľba predsedu komisie na ochranu verejného záujmu a delegovanie do rady školy pri ZŠ 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

11. Určenie platu starostky obce 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

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

14. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce 

15. Úprava rozpočtu základnej školy rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

16. Prevod správy majetku obce do majetku základnej školy 

17. Rôzne - poučenie o ochrane osobných údajov, zrealizované a plánované aktivity obce 

18. Záver 
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2. str. 

 Bod č.1 
     Pred začiatkom ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna 

SR. 

      Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 12 

ods. 1 zákona č. 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po voľbách do orgánov 

samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022 zahájila a viedla starostka obce. Prítomných 

oboznámila s programom rokovania, upozornila, že body 1 až 6 sa prejdú procedurálne 

v zmysle legislatívy,  

 

 Bod č.2 

      Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce pracovníčku obecného úradu, 

Mgr. Gabrielu Matuškovú, za overovateľov zápisnice Ing. Moniku Demkovú a Tomáša Štofu. 

 

 

 Bod č.3 

     Predseda miestnej volebnej komisie, Bc. Ondrej Demko, oboznámil prítomných 

s výsledkami voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jovse si výsledky volieb vypočulo a vzalo na vedomie výsledky 

voľby starostu a výsledky volieb do obecného zastupiteľstva. 

 

 Bod č.4 

      Po verejnom prečítaní textu sľubu potvrdila novozvolená starostka obce zloženie sľubu 

slovom SĽUBUJEM a podpisom pod text sľubu. Predseda miestnej volebnej komisie jej 

slávnostne odovzdal Osvedčenie za starostu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo následne konštatovalo, že novozvolená starostka obce, Mgr. Ľubica 

Čornejová, zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. str. 

 Bod č.5 

     Po verejnom prečítaní sľubu potvrdili zvolení poslanci zloženie sľubu slovom 

SĽUBUJEM a podpisom pod text sľubu. Predseda miestnej volebnej komisie odovzdal 

poslancom Osvedčenie za poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva - Adrián Buraľ, Mgr. Ľuboslav 

Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa, Peter 

Ždiňák. 

 Bod č. 6 

       Keďže všetci menovaní poslanci zložili sľub, starostka obce konštatovala, že obecné 

zastupiteľstvo tvoria  siedmi poslanci a pristúpila k slávnostnému príhovoru. 

 

 

 Bod č. 7 

       Podľa rokovacieho poriadku nikto nepripomienkoval návrh programu, poslanci hlasovali 

o schválení programu rokovania a o zložení návrhovej komisie. 

 

U z n e s e n i e číslo 113/2022 

zo dňa 23.11.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa: 23.11.2022 

 

HLASOVANIE: 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. str. 

 

 

 

U z n e s e n i e číslo 114/2022 

zo dňa 23.11.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

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

 

HLASOVANIE: 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

Starostka obce zároveň konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné - 

siedmi  poslanci boli prítomní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. str. 

 

 Bod č. 8 

         V súlade s §13b ods. 1 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné 

obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, 

zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. 

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, 

poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. V súlade s 

§13b ods. 3 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupca 

starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

Starostka obce poverila výkonom funkcie svojho zástupcu vo volebnom období 2022 – 2026 

v rozsahu určenom v poverení poslanca OZ Tomáša Štofu, ktorý poverenie podpísal a jedno 

vyhotovenie prevzal. Poverenie je prílohou zápisnice. 

 

 

U z n e s e n i e číslo 115/2022 

zo dňa 23.11.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

poverenie poslanca OZ Tomáša Štofu výkonom funkcie zástupcu starostky obce vo volebnom 

období 2022 – 2026 v rozsahu určenom v poverení. 

 

HLASOVANIE: 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. str. 

 

 Bod č. 9 

       Zákon ukladá na prvom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva schváliť 

predsedov a členov jednotlivých komisií. Starostka informovala, že po jej nastúpení do 

funkcie boli komisie hneď na prvom ustanovujúcom zasadnutí schválené, a to 1. Komisia pre 

sociálne veci, kultúru a školstvo 2. Komisia pre šport a ochranu verejného poriadku 3. 

Komisia pre výstavbu, ochranu a tvorbu životného prostredia. Starostka konštatovala, že 

komisie aktívne pracovali, boli funkčné, zaangažované do diania obce, fungovali ako poradný 

orgán obce na báze dobrovoľníctva.  Na zasadnutí OZ, dňa 4.8.2015 boli komisie poslancami 

zrušené a ustanovená jedna komisia, a to Komisia na ochranu verejného záujmu. Starostka 

ďalej uviedla, že otázku voľby komisií necháva otvorenú  a nevylučuje zmenu na základe 

skúseností iných samospráv a  požiadaviek občanov participovať na veciach verejných. 

Upozornila na to, že na dnešnom zasadnutí OZ je potrebné ustanoviť Komisiu na ochranu 

verejného záujmu, ktorá je vytvorená podľa čl. 7, ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Členom tejto komisie môže 

byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia 

politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného 

zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých 

poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto 

spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického 

hnutia s najvyšším počtom poslancov. 

Okruh pôsobnosti ako i rozsah kompetencií komisie je vymedzený ústavným zákonom, v 

zmysle ktorého do právomoci komisie patrí najmä prijímanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (ďalej ako „oznámenie“) podľa 

článku 7, ods. 1 ústavného zákona a zverejňovanie oznámenia podľa predchádzajúceho bodu 

na webovom sídle (resp. internetovej stránke obce), a to spôsobom a v rozsahu vyplývajúcom 

z ústavného zákona (zohľadňujúc obmedzenia vyplývajúce z článku 7, ods. 8 až 10 ústavného 

zákona); 

Starostka obce navrhla ( v súlade s legislatívou ), aby komisia pracovala v zložení: Stanislav 

Harakaľ, Tomáš Štofa a Mgr. Ľuboslav Čižmár, ktorého zároveň navrhla za predsedu 

komisie. 

Poslanci OZ návrh starostky prerokovali a prijali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. str. 
 

U z n e s e n i e číslo 116/2022 

zo dňa 23.11.2022 

 

OZ schvaľuje Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: 

- predseda komisie na ochranu verejného záujmu: Mgr. Ľuboslav Čižmár 

- členovia komisie: poslanci - Tomáš Štofa a Stanislav Harakaľ 

 

HLASOVANIE: 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák, Tomáš 

Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržal sa: 1       Mgr. Ľuboslav Čižmár 

Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

Mgr. Ľuboslav Čižmár súhlasí, aby sa stal predsedom Komisie na ochranu verejného záujmu. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. str. 

 

Poslancovi, ktorý bol členom Rady školy pri ZŠ Jovsa zanikol mandát poslanca obecného 

zastupiteľstva, preto starostka ako zriaďovateľ školy delegovala do rady školy poslanca 

Ľuboša Modráka. 

 U z n e s e n i e číslo 117/2022 

         zo dňa 23.11.2022 

 

OZ schvaľuje delegovanie poslanca Ľuboša Modráka za člena do Rady školy pri ZŠ v Jovse. 

HLASOVANIE: 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, Ľuboš 

Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9. str. 

 Bod č. 10 

     Podľa § 12 zákona obecnom zriadení je v kompetencii obecného zastupiteľstva poveriť 

poslanca vedením obecného zastupiteľstva, a to v prípadoch určených zákonom - ak starosta 

nezvolá zasadnutie ani raz za tri mesiace, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva a nie je prítomný ani jeho zástupca. Starostka obce navrhla týmto 

vedením poveriť poslankyňu OZ,  Ing. Moniku Demkovú. 

Poslanci OZ návrh prerokovali a následne prijali 

 

U z n e s e n i e číslo 118/2022 

zo dňa 23.11.2022 

 

OZ poveruje Ing. Moniku Demkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného                 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

HLASOVANIE: 

          Z počtu sedem prítomných hlasovali za toto uznesenie siedmi poslanci obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

HLASOVANIE: 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, Ľuboš 

Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10. str. 

 Bod č. 11 

       Povinnou súčasťou ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je určenie platu 

starostu. Starostovi obce patrí plat , ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov. Priemerná 

mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve je vyčíslená na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Plat starostu 

nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994.   

Výška mesačného platu starostu obce s počtom obyvateľov od 501 do 1000 predstavuje v 

súčasnosti 1,83 násobok priemernej mzdy. Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu zvýšiť až 

o 60% uznesením.  

Poslanci o výške mesačného platu  starostky obce diskutovali a následne prijali 

 

U z n e s e n i e číslo 119/2022 

zo dňa 23.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jovse určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 

dní pred voľbami mesačný plat starostky, Mgr. Ľubici Čornejovej, vo výške 1,83 násobku 

priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. 

 

Pán poslanec Tomáš Štofa predniesol návrh na navýšenie platu o 60% ( ako odmenu za 

predchádzajúce volebné obdobie)  vyplatené od 12/2022 až 3/2023. 

Poslanci následne za predložený návrh hlasovali.   

HLASOVANIE: 

Za: Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák  a Tomáš Štofa.  

Proti:1             Mgr. Ľuboslav Čižmár 

Zdržali sa: 2    Adrián Buraľ, Peter Ždiňák 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=187


11. str. 

 Bod č. 12 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2023, 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 120/2022 

                                                       zo dňa 23.11.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12. str. 

 Bod č. 13 

         

      Ekonómka obce vypracovala a  poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č.8/2022.  

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 121/2022 

                                                       zo dňa 23.11.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.8/2022. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. str. 

 Bod č.14 

 

 Starostka obce informovala, že počas roka sme  niekoľkokrát na obecných 

zastupiteľstvách venovali pozornosť zámeru KSK, projektu „ Rekonštrukcia mosta M721 cez 

potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ na ceste II/582, ktorý sme žiadali rozšíriť o prechodový 

chodník pre chodcov. Zároveň bola predložená cenová ponuka projektovej dokumentácie 

preložky plynového potrubia zahŕňajúca geodetické zameranie a inžiniersku činnosť. 

Z dôvodu prípravy projektovej dokumentácie  preložky plynového potrubia k rekonštrukcii 

mosta, je potrebné schváliť použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo 

výške 4 200 EUR. 

Za práce Ing. Ivety Sabakovej spojené s obstarávaním územnoplánovacej 

dokumentácie-Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Jovsa je potrebné dofinancovať 

1000 €. 

Poslanci následne prijali uznesenie: 

 

 

U z n e s e n i e  číslo 122/2022 

                                                       zo dňa 23.11.2022 

 

a) OZ schvaľuje: 

Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce: 

 vo výške 4 200 €  na projektovú dokumentáciu. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

b) OZ schvaľuje: 

Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce: 

 vo výške 1 000 €  za práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie –

Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Jovsa. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 



 

14. str. 

 Bod č.15 

      Ekonómka základnej školy vypracovala a  poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu 

ZŠ rozpočtovým opatrením č.4/2022.  

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 123/2022 

                                                       zo dňa 23.11.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.4/2022. 

 

 

HLASOVANIE: 

       Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa, Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 
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 Bod č. 16 

Obec prevedie do správy základnej školy zadné vchodové dvere, ktoré boli z dôvodu 

opotrebenia vymenené (,,Technické zhodnotenie školskej jedálne-výmena dverí“). 

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 technické zhodnotenie ŠJ-výmena 

dverí, ktorých  obstarávacia cena je 2 231,08 €. Finančné prostriedky boli použité 

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  číslo124/2022 

                                                       zo dňa 23.11.2022 

OZ schvaľuje: 

a) Prevod správy majetku obce do správy Základnej školy v Jovse: ,,Technické 

zhodnotenie školskej jedálne- výmena dverí “, ktorého obstarávacia cena je 

2 231,08 € a zostatková hodnota je 2 007,08 €, k 30.11.2022. 

b) S uzatvorením zmluvy o prevode správy majetku so Základnou školou v Jovse, na 

technické zhodnotenie školskej jedálne - výmena dverí v hodnote 2.007,08 € 

 
HLASOVANIE:  

Za časť a) uznesenia hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa, Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

 

      Za časť b) uznesenia hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa, Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 
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 Bod č.17 

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

          Poslanci sa v rámci svojej funkcie často dostávajú do styku s osobnými údajmi, a preto 

sa aj oni musia riadiť ustanoveniami zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.  

Podľa zákona 428/2002 je poslanec oprávnenou osobou: 

§4 

(4) Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi 

v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného 

pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v 

rámci výkonu verejnej funkcie, ktorá môže osobné údaje spracúvať len na základe pokynu 

prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak tento zákon alebo 

osobitný zákon neustanovuje inak. 

Takže na nich platia tie isté ustanovenia zákona ako na zamestnancov mestského alebo 

obecného úradu. 

§ 17 Poučenie 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby o právach a 

povinnostiach ustanovených týmto zákonom a o zodpovednosti za ich porušenie. Poučenie 

vykoná prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ pred vydaním prvého pokynu oprávnenej 

osobe na vykonanie akejkoľvek spracovateľskej operácie s osobnými údajmi. Oprávnená 

osoba poučenie potvrdí svojím podpisom; o poučení prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 

vedie písomný záznam. 

§ 18 Povinnosť mlčanlivosti 
(2) Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými 

príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich 

nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť. 

Pri porušení týchto ustanovení zákona hrozia represálie nielen samotnému úradu, ale aj 

poslancom, ktorí porušia zákonné ustanovenie o mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými v 

rámci výkonu svojej funkcie prídu do styku.Poslanci podpísali poučenie o mlčanlivosti. 

Poučenia sú prílohou zápisnice. 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 
- Jednoduchá úprava stropu v herni materskej školy. 

- Brigáda k príprave Rozlúčky s letom ( 27. augusta ) spojená s úpravou areálu 

futbalového ihriska a budovy OFK, poďakovanie všetkým zúčastneným. 

- Realizácia podujatia Rozlúčka s letom. 

- Pracovné stretnutie starostov obcí, riaditeľov materských a základných škôl SŠÚ 

Vinné s účasťou predsedu ZMOS, Mgr. Branislava Trégera PhD., okresnej 

prokurátorky JUDr. Mihalcovej a odborných zamestnancov okresného úradu Košice, 

Rozsypalovej a RnDr. Urbanovej ( 30.-31.8.) 

september 

- Svojpomocná oprava skladu pri budove OFK. 

- Účasť starostky obce na slávnostnom otvorení školského roka 2022/2023. 
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- Prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie s poučením a zložením sľubu členov 

volebnej komisie. 

- Účasť starostky obce na športovom dni okresnej organizácie ZTP. 

- Poskytnutie údajov pre financovanie do centrálneho registra za ZŠ a MŠ. 

- Podanie žiadosti obce adresované Generálnemu riaditeľstvu spol. VVS a.s. Košice 

o zaradenie do plánu investícii. 

- Výstavba vodovodného RADU J1. 

- Uzavretie civilného manželstva. 

- Účasť starostky obce na hlasovaní Valného zhromaždenia spol. VVS, a.s. Košice. 

- Príprava podkladov k spracovaniu auditu za rok 2021. 

- Vydanie dodatočného stavebného povolenia na prístavbu rodinného domu so súpis. 

číslom 193. 

- Súčinnosť pri organizovaní Majstrovstiev Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície 

Sobrance v klasickej kynológii.  

- Ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením vo veci udelenia súhlasu na výrub 

drevín na parc. č. CK N 495. 

- Aktívna účasť starostky obce na 10. ročníku športového dňa pre jednotlivé ZMO 

organizovaného v tomto roku Regionálnym združením miest a obcí Zemplín-

michalovský región v Strážskom. 

- Pracovné stretnutie s právnym zástupcom obce. 

- Realizácia priateľského futbalového zápasu SLOBODNÍ VS. ŽENATÍ v spolupráci so 

starostom obce Poruba pod Vih. a s vedením oboch futbalových klubov. 

- Účasť starostky obce na prerokovaní návrhu MEMORANDA O SPOLUPRÁCI s 

prevzatím poverenia Rady združenia OZ Diaľnica na Zemplín. 

- Pokládka ochrannej lišty na steny bočnej chodby Domu smútku. 

Október 

- Konferencia starostov ZDRUŽENIA ZEMPLÍN-MICHALOVSKÝ REGIÓN s 

poďakovaním už nekandidujúcim starostom za ich úsilie, odhodlanosť a dlhoročnú 

prácu v prospech obcí, regiónu a združenia. 

- Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom 

Pôdohospodárska platobná agentúra, vo výške oprávnených výdavkov 14 996,46 €.  

- Účasť starostky obce na pracovnom školení ohľadom volieb do orgánov samosprávy 

obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. 

- Vybavenie výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry na objasnenie/doplnenie VO 

pre projekt „Detské ihrisko Jovsa - priestor k aktívnemu využívaniu voľného času“ 

- Revízia a oprava el. zariadení v budove materskej školy. 

- Kontrola registratúry Štátnym archívom Košice s opatrením  pripraviť návrh na 

vyradenie registratúrnych záznamov. 

- Príprava podkladov pre Okresnú prokuratúru Michalovce ku kontrole poskytnutia 

jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi za obdobie 2021 až august 2022. 

- Spracovanie účtovnej závierky III. kvartál 2022. 

- Ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením vo veci udelenia súhlasu na výrub 

drevín na parc. č. CK N 849. 
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- Druhé zasadnutie členov miestnej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávy 

obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. 

- Slávnostné posedenie seniorov pri príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším. 

- Uzatvorenie dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia 

pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného 

projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ Opatrenie č. 3 

- Príprava a realizácia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov 

samosprávnych krajov. 

November 

- Spracovanie výsledkov volieb do OSO a KSK a predloženie vyúčtovania. 

- Kolaudačné konanie na novostavbu rodinného domu Ing. Jaroslava Tkáča a Ing. 

Michaely Tkáčovej. 

- Účasť starostky obce na Valnom zhromaždení MAS Zemplín pod Vihorlatom, o. z. 

a hlasovanie spôsobom per-rollam. 

- Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania časti 

líniovej vodnej stavby „Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa v rozsahu: SO 01 

Vodovodné rady – vodovod. RAD J1 dĺžky 312,47 m. 

- Opätovné prerokovanie ZaD č. 2 ÚP Obce za účasti zhotoviteľky plánu. 

- Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

 
- Stretnutie s Mikulášom. 

- Príprava návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025. 

- Príprava obecných novín. 

- Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

- Príprava návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov od r. 2007 do r. 2017. 

- Príprava Referenda 2023. 

- Spracovanie účtovnej závierky za IV. kvartál 2022. 

Pán poslanec Tomáš Štofa predniesol pripomienku ohľadne rekonštrukcie sály obecného 

úradu. Poslanci s jeho návrhom súhlasili a zhodli sa na tomto rozsahu prác: demontovanie 

dreveného obkladu,  sieťka + lepidlo a následná sadrová omietka na stenách a strope, maľba 

a výmena svietidiel.  

Pán poslanec Mgr. Ľuboslav Čižmár pripomienkoval potrebu údržby obecnej komunikácie aj 

v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami SR š. p. Pán poslanec Peter Ždiňák predniesol 

návrh ohľadne potreby chýbajúceho zábradlia na niektorých mostoch v obci. Ohľadom 

bezpečnosti sa vyjadril k potrebe zvodidiel na ceste II. triedy od kaplnky smerom k 

potravinám COOP Jednota. 
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Bod č.18 

 

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

 

 

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

 

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

 

              Ing. Monika Demková                       .......................................... 

 
 
                                                             
                                                                          Starostka obce 

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

 

 

                                                                                        


