
                                                 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 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 

18.01.2023 so začiatkom o 16:30 hodine v priestoroch OcÚ Jovsa 
_______________________________________________________________ 

POSLANCI OZ: 

1./ Adrián BURAĽ - prítomný 

2./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - prítomný 

3./ Ing. Monika DEMKOVÁ - prítomná 

4./ Stanislav HARAKAĽ - neprítomný 

5./ Ľuboš MODRÁK - prítomný 

6./ Tomáš ŠTOFA - neprítomný 

7./ Peter ŽDIŇÁK - prítomný 

 

Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná 

 

Obecná kontrolórka:  Mgr. Anna Kosánová - neprítomná 

 

Pracovníčka OcÚ: 

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. Návrh zmluvy o výkone majetku verejného vodovodu (prevádzkovaní majetku 

obce) 

5. Podanie žiadosti o podporu formou dotácie - výzva Environmentálneho fondu 

6. Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2023 

7. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce 

8. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity obce 

9. 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. Starostka obce, skôr ako pristúpila k druhému bodu 

rokovania, popriala prítomným a ich rodinám všetko dobré v novom roku, hlavne pevné 

zdravie, veľa slnečných dní, naplnených optimizmom, veľa osobných a pracovných 

úspechov. 

 Bod č. 2 

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

Matuškovú, za členov návrhovej komisie Ing. Moniku Demkovú, Mgr. Ľuboslava 

Čižmára a Ľuboša Modráka, za overovateľov zápisnice Adriána Buraľa a Petra 

Ždiňáka.  

Poslanci následne prijali  

 

    U z n e s e n i e  číslo 1/2023 

                                                       zo dňa 18. 01. 2023 

 

 

OZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Monika Demková, Mgr. Ľuboslav Čižmár a Ľuboš 

Modrák 

 

HLASOVANIE:  

 Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

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

Peter Ždiňák. 

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 2/2023 

                                                       zo dňa 18. 01. 2023 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program rokovania OZ dňa 18. 01. 2023. 

 

HLASOVANIE:  

 Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

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

Peter Ždiňák. 

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 3/2023 

                                                        zo dňa 18. 01. 2023 

 

 

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, Ing. Monika Demková, Ľuboš Modrák, 

Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. str. 

   Bod č. 4 

          Starostka obce v časovom predstihu predložila poslancom OZ Návrh zmluvy o 

výkone majetku verejného vodovodu ( prevádzkovaní majetku obce ). Informovala, že ide 

o časť stavby „SO 01 vodovodné rady - vodovodný RAD J1“  v dĺžke 312,47 m s 

obstarávacou cenou 49 996,55 €. Návrh bol zo strany obce doplnený o potrebné údaje - 

zoznam infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu, charakteristiku 

infraštrukturálneho majetku verejného vodovodu a  zoznam budúcich užívateľov s 

možnosťou napojiť sa na verejný vodovod. Následne budúci prevádzkovateľ, spol. 

VVS,a.s., doplnenie návrhu zmluvy odobril.  

  Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce           

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. prerokovalo bez pripomienok. 

    U z n e s e n i e  číslo 4/2023 

                                                       zo dňa 18. 01. 2023 

 

OZ schvaľuje: 

 

a) zverenie infraštrukturálneho majetku verejného vodovodu obce - časť stavby „SO 

01 vodovodné rady - vodovodný RAD J1“  v dĺžke 312,47 m do správy pre VVS, 

a. s. s obstarávacou cenou 49 996,55 € 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

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

 Ľuboš Modrák a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

b) návrh zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

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

 Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 



 6. str. 

   Bod č. 5 

 Starostka obce informovala, že začiatkom mesiaca bola zverejnená výzva 

Environmentálneho fondu ( EF ) - VÝZVA č. B-1/2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. 

z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v nadväznosti na materiál „Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s 

dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v 

aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 

2030“. Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť, a to v termíne do 6. 2. 2023. 

Oprávnené sú obce do 2.000 obyvateľov, ktorých zoznam je prílohou výzvy. EF bude pri 

výbere žiadostí prioritne vyberať a podporovať žiadosti, kde žiadateľom bude obec bez 

vybudovaného verejného vodovodu, podľa zoznamu obcí, ktorý je súčasťou Prílohy č. 2. Táto 

skupina má najvyššiu prioritu pri výbere žiadostí a obec Jovsa je toho súčasťou ( ako aj EF 

písomne potvrdil ). Ak je žiadateľom obec, je maximálna výška dotácie na jednu žiadosť  

3 000 000 EUR. Minimálna výška spolufinancovania je 5 % z oprávnených nákladov projektu 

zo strany žiadateľa, pričom jednou z možností spolufinancovania z oprávnených nákladov 

projektu je aj podpora formou úveru z EF s úrokovou sadzbou 0,1% p.a. a splatnosťou úveru 

3-20 rokov. Starostka obce navrhla žiadať EF o dotáciu na všetky ešte nezrealizované 

vodovodné vetvy, t.z. na RAD B ( časť  ), RAD B1, RAD C, RAD D, RAD E, RAD F ( časť, 

súčasne zrealizovaných cca 640 m z 1 147,10 m ), RAD F1, RAD G, RAD G1, RAD I ( časť ) 

 

    U z n e s e n i e  číslo 5/2023 

                                                       zo dňa 18. 01. 2023 

 

OZ schvaľuje: 

zámer zapojiť obec do VÝZVY č. B-1/2023 na predloženie žiadosti o poskytnutie 

dotácie na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 

587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, a to na všetky nezrealizované vodovodné 

vetvy.  

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

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

 Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 



 7. str. 

 Bod č. 6 

      Ekonómka obce vypracovala a  poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č.1/2023.  

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

      U z n e s e n i e  číslo 6/2023 

                                                    zo dňa 18. 01. 2023 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1/2023. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Ľuboš Modrák a Peter 

Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. str. 

 Bod č. 7 

 

 Starostka obce oboznámila poslancov s nutnosťou aktualizácie rozpočtu výstavby 

vodovodných vetiev projektantom a vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu. V ďalšom informovala, nakoľko rekonštrukciou sály OcÚ sa 

zvýši jej hodnota, čoho súčasťou je aj kúpa stropných svietidiel a výroba vstupných 

dvojkrídlových dverí. 

 

U z n e s e n i e  číslo 7/2023 

                                                       zo dňa 18. 01. 2023 

 

OZ schvaľuje: 

a) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce na projekt Výstavba 

verejného vodovodu vo výške 2047 €, a to na: 

- vypracovanie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena vodovodnej 

vetvy RAD J1 v sume 747 €, 

- aktualizáciu rozpočtu k výstavbe ďalších vodovodných vetiev projektantom - 300 

€, 

- vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie VÝZVY č. B-1/2023 v cene 1000 €. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

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

Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

b) a) Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce na rekonštrukciu sály 

OcÚ vo výške 3 348,76 €, a to na: 

- zakúpenie 10 ks. stropných svietidiel vrátane úsporných LED žiaroviek v cene 

1 448,76 € 

- výrobu a montáž vstupných dvojkrídlových dverí v cene 1 900 €. 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Ľuboš Modrák a Peter 

Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 



9. str. 

 

 Bod č. 8 

 

- Obce čakajú zmeny v skládkovaní komunálnych odpadov a legislatívne požiadavky 

na úpravu odpadov pred skládkovaním ( dopad úpravy odpadov na rozpočty obcí ). 

- Výzva na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov – 

podrobnejšie informácie po informačnom seminári. ( Do tejto výzvy sa môže 

samospráva zapojiť aj s budovou danou do užívania pred dátumom 01.01.1980 ). 

 
 

      

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

 

- Prebiehajúca rekonštrukcia stien a stropu sály obecného úradu. 

- Účasť starostky obce na vianočnom vystúpení žiakov základnej školy, poďakovanie 

žiakom a pedagógom za ich úsilie a kreativitu. 

- Oznámenie verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych 

predpisov o začatí stavebného konania ohľadom povolenia líniovej stavby „Jovsa, 

hlavná cesta – úprava NN a DP“ na pozemkoch par. C-KN č. 1193/1, 1192/1, 1192/2 , 

v k.ú. Jovsa, v rozsahu podľa trasy vedenia. 

- Distribúcia obecných novín do domácností. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov Mikroregiónu Šírava s 

predstavením nových členov a delegovaním členov do Rady RZ MO Zemplín- MR. 

- Demontáž vianočnej výzdoby a výmena nefunkčných svietidiel verejného osvetlenia. 

- Účasť pracovníčky obecného úradu na školení predsedov, podpredsedov a 

zapisovateľov okrskovej volebnej komisie k zákonu č. 180/2014 Z. z. v súvislosti s 

prípravou a vykonaním referenda, ktoré prezidentka SR vyhlásila rozhodnutím č. 

362/2022 Z.z. na deň 21.01.2023, v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z 

Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda. 

- Príprava návrhu Zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu ( 

prevádzkovaní majetku obce ). 

- Riešenie sponzoringu reprezentačného plesu obce. 

- Druhé zasadnutie členov okrskovej volebnej komisie k referendu. 

- Pracovné stretnutie s projektantom ohľadom výzvy Environmentálneho fondu 

- Metodická návšteva odborných zamestnancov Spoločného školského úradu vo 

Vinnom. 

- Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľom Vojenských lesov a majetkov 

Kamenica nad Cir. a správcom Lesnej správy v Jovse. 

- Pracovné stretnutie s predsedkyňou ZO JDS ( podnet - využitie miestnosti OcÚ na 

prízemí na účely sprostredkovania masáží pre seniorov ) 

- Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 



 10. str. 

 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

 

- Uzatváranie  Zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcimi 

povinnými z vecného bremena ( vlastníkmi pozemkov, cez ktoré bol vybudovaný 

verejný vodovod ) a budúcimi oprávnenými z vecného bremena - Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

- Účasť starostky obce na informačnom seminári k Výzve na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov a pracovné stretnutie ohľadom Plánu 

obnovy a odolnosti SR. 

- Príprava a realizácia Referenda 2023. 

- Spracovanie účtovnej závierky za rok 2022 a finančných výkazov za IV. kvartál.  

- Príprava a realizácia Reprezentačného plesu obce. 

- Kúpa a montáž záclon a závesov do sály OcÚ. 

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

 

-    Poslanec Ľuboš Modrák pripomienkoval potrebu rozšírenia verejného osvetlenia  

z dôvodu zlej viditeľnosti  na ulici od hlavnej cesty k novostavbe rodinného domu so 

s.č.117. Starostka obce na to reagovala, že v zrealizovaných aktivitách informovala o 

oznámení začatia stavebného konania k líniovej stavbe - úprava NN a DP pre VSD 

a.s., ktorá má, okrem iného, osadiť na danom úseku chýbajúce stĺpy, s možnosťou 

osadenia svietidiel verejného osvetlenia. 

Taktiež predniesol pripomienku, ktorá mu bola podaná zo strany občanov ohľadne 

znečisťovania priekopy pred potravinami EMKA. Starostka obce s danou 

problematikou bola oboznámená nakoľko ju kontaktovala vlastníčka parcely Emília 

Karchová a následne Štefan Ivanov. Ohľadom  danej problematiky iniciovala 

stretnutie s riaditeľom VLaM a správcom Lesnej správy v Jovse.  Nakoľko vlastníkom  

nehnuteľnosti nie je obec, vlastníčka bola oboznámená, že na plánované stavebné 

práce  je potrebné minimálne ohlásenie stavebných  a udržiavacích prác,  k čomu  

bude zvolané stavebné konanie s účastníkmi konania, teda aj so zástupcami VLaM. 

Taktiež predniesol pripomienku od občana obce, ktorému riaditeľka MŠ odmietla 

zápis dieťaťa do MŠ Jovsa. Starostka obce ako zriaďovateľ MŠ touto informáciou 

nedisponovala a informovala, že výber žiakov je v kompetencii riaditeľky školy. 

- Poslanec Peter Ždiňák požadoval podanie informácie, či obec v minulosti sa 

zaoberala výstavbou multifunkčného ihriska. Starostka obce informovala, že 

momentálne nemá informáciu aby prebiehala  výzva. V  minulosti boli dané výzvy 

neefektívne pre  obec z dôvodu vysokého spolufinancovania. 

- Poslankyňa, Ing. Monika Demková upozornila na zloženie Rady školy, na čo 

starostka odpovedala, že prijaté uznesenie a menovanie zo strany zriaďovateľa je 

platné a usmerní to  dodatočne menovacím a odvolávacím dekrétom.  

 

 

 



 

11. str. 

 

O slovo požiadal prítomný občan obce Marcel Čižmár. Poslanci následne hlasovali 

a prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 8/2023 

                                                       zo dňa 18. 01. 2023 

 

OZ schvaľuje: 

Udelenie slova pre občana obce Marcela Čižmára.  

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

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

Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

Občan Marcel Čižmár predniesol pripomienku ohľadne nefunkčného  svetla verejného 

osvetlenia na konci uličky na miestnom cintoríne. Pripomienkoval zápis jeho vyjadrenia 

v zápisnici zo dňa 14.12.2022. Nesúhlasil s pôvodným zápisom, a to:,, či je potrebné 

realizovať preložku plynového potrubia pri rekonštrukcii mosta. Ale že hovoril:,, bude  sa 

alebo nebude finančne spolupodieľať SPP a.s. na preložke plynového potrubia pri 

rekonštrukcii mosta. Starostka obce na to reagovala, že jej odpoveď sa nemení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

12. str. 

 

O slovo požiadal prítomný občan obce Mgr. Marián Sobek. Poslanci následne 

hlasovali a prijali  

 

U z n e s e n i e  číslo 9/2023 

                                                       zo dňa 18. 01. 2023 

 

OZ schvaľuje: 

Udelenie slova pre občana obce  Mgr. Mariána Sobeka.  

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci obecného zastupiteľstva. 

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

Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

Opätovne pripomienkoval vyčistenie odvodňovacieho kanálu od nánosov pri križovatke. 

Starostka obce na to odpovedala, že  obec počas posledného mesiaca  riešila dôležitejšie veci 

a daná záležitosť bude odstránená, keď tam pošle zamestnancov. Informovala, že momentálne 

aj Michal Demeter, zamestnaný cez projekt ÚP, k danému mesiacu končí pracovný pomer.  

V ďalšej pripomienke podal ústny podnet, aby obec požiadala Okresný úrad Michalovce 

odbor životného prostredia o výrub 2 ks stromov na obecnom pozemku. Na čo starostka obce 

opätovne zdôraznila, že výrub daných stromov bol v minulosti riešený Okresným úradom 

V Michalovciach s negatívnym rozhodnutím a pomery sa nezmenili. 

 

         
 Bod č. 9 

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

 

 

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

 

 

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

 

                          Peter Ždiňák                       ............................................... 

 
                                                                                               
 

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

                                                                                                       starostka obce 



                                                         

                                                  


