
                                                 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 

02.03.2023 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 - prítomný 

5./ Ľuboš MODRÁK - prítomný 

6./ Tomáš ŠTOFA - prítomný 

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. Zhodnotenie práce za rok 2022 

5. Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jovsa č. 2/2012 

6. Výzvy z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

7. Výzva Environmentálneho fondu 

8. Program obnovy dediny - špecifikácia činnosti podpory na rok 2023 

9. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

10. Plnenie rozpočtu obce za rok 2022 

11. Plnenie rozpočtu základnej školy za rok 2022 

12. Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2023 

13. Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce 

14. Rozpočtové opatrenie základnej školy č. 1/2023 

15. Obstaranie ZaD č. 3 ÚPN-O pre konkrétnu lokalitu 

16. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity obce 

17. Záver 

 



2. str. 

 Bod č. 1 

 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce, ktorá oboznámila 

prítomných s programom rokovania a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné - šiesti poslanci boli prítomní.  

 Bod č. 2 

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

Matuškovú, za členov návrhovej komisie Adriána Buraľa, Petra Ždiňáka a Stanislava 

Harakaľa, za overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboslava Čižmára a Ľuboša Modráka.  

Poslanci následne prijali  

 

    U z n e s e n i e  číslo 10/2023 

                                                       zo dňa 02. 03. 2023 

 

 

OZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Adrián Buraľ, Peter Ždiňák a Stanislav Harakaľ, 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák, Tomáš 

 Štofa 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 11/2023 

                                                       zo dňa 02. 03. 2023 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program rokovania OZ dňa 02. 03. 2023. 

 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák, 

 Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 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 12/2023 

                                                 zo dňa 02. 03. 2023 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Stav plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák, Tomáš 

Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní: 0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 Bod č. 4 

 V danom bode starostka obce zhrnula a zhodnotila, prostredníctvom prezentácie a 

dataprojekcie, prácu zrealizovanú v roku 2022, poďakovala za spoluprácu a opätovne 

apelovala o súdržnosť, motiváciu k pozitívnym činom a nadšenie pre veci verejné. 

 

 

O 16:44 sa na OZ dostavila poslankyňa Ing. Monika Demková. 
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   Bod č. 5 

  Starostka obce v časovom predstihu predložila poslancom OZ Návrh Dodatku č.2 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jovsa č. 2/2012 o vyhlásení záväznej časti  Zmien 

a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Jovsa, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien 

a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Jovsa a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2012  zo 

dňa 03.10.2012, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného  plánu  obce Jovsa a 

Dodatok č.1 k  VZN č. 2/2012 zo dňa 28.11.2018, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  

ZaD č.1 Územného  plánu  obce Jovsa. Zároveň poslanci OZ v časovom predstihu 

obdŕžali súhlasné stanovisko Okresného úradu v Košiciach, odboru výstavby a bytovej 

politiky, ktorý odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby v súlade ust. § 27 ods. 3 

stavebného zákona schválilo predložený návrh zmien a doplnkov č. 2 územného plánu 

obce a v súlade s ust. § 31 ods. 1 stavebného zákona vyhlásilo záväznú časť územného 

plánu obce všeobecne záväzným nariadením. 

      U z n e s e n i e  číslo 13/2023 

                                                        zo dňa 02. 03. 2023 

Obecné zastupiteľstvo:  

A) berie na vedomie                                                                                           

              - stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. 

OU-KE-OVBP1-2023/009140-002 zo dňa 15.02.2023 o preskúmaní návrhu Zmien 

a doplnkov č.2 Územného plánu obce Jovsa podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 

            - správu o prerokovaní návrhu ZaD č. 2  Územného plánu obce Jovsa  vypracovanú 

odborne  spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP podľa § 2a zákona 

č. 50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg.č. 405) 

 

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) súhlasí 

- s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov 

č.2 Územného plánu obce Jovsa. 
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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 

 

C) schvaľuje 

 podľa §31 ods. (1) a § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 

ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 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 

D)   poveruje 

 

starostku obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce  

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému  

nariadeniu obce Jovsa č. 2/2012  , ktorým sa vymedzujú záväzné časti  

Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Jovsa, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien 

a doplnkov č.2 Územného plánu obce Jovsa  schvaľovacou doložkou 

v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona 

a jeho doručenie Úradu pre územné plánovanie a výstavu SR, odbor 

územného plánovania spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmien 

a doplnkov č.2 Územného plánu obce Jovsa, 

d) uloženie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Jovsa v obci – na 

obecnom úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore 

výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú 

časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Jovsa  na úradnej tabuli 

najmenej na 30 dní a doručením dotknutým orgánom. 



      7. str. 

 

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 

      

            U z n e s e n i e  číslo 14/2023 

                                                  zo dňa 02. 03. 2023 

 

OZ sa uznáša  

 podľa §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  na  Dodatku    č.2     k VZN č. 2/2012  o 

vyhlásení   záväznej   časti   Zmien   a  doplnkov č.2 Územného   plánu   

obce   Jovsa,   ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2  

Územného  plánu obce Jovsa  a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2012  o 

vyhlásení záväznej  časti 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 
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 Bod č. 6 
 Starostka obce podala poslancom OZ informácie ohľadom aktuálnych výziev. 

Jednou z výziev z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je Obnova 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov, na ktorú je vyčlenených 100 

000 000 EUR. Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov: 200 000 EUR - 

5 000 000 EUR (bez DPH), pričom výška dotácie je 100% oprávnených výdavkov. 

Keďže do oprávnených budov spadajú aj budovy zapísané do katastra nehnuteľností 

pred 01.01.1980 alebo preukázateľne užívané pred týmto dátumom môže obec žiadať 

dotáciu na obnovu budovy základnej školy s cieľom kompletne zlepšiť jej 

stavebnotechnický stav, pričom sa zlepší jej energetická hospodárnosť a predĺži 

životnosť. Oprávnenými aktivitami je obnova konštrukcií ( obnova obvodových stien 

a stropu nad vonkajším prostredím, obnova strešného plášťa, obnova vnútorných 

konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory ),  

obnova zariadení -  vykurovanie, teplá voda, vetranie, chladenie, osvetlenie atď. 

Starostka obce, v spolupráci s vedením ZŠ, zároveň zisťovala, cez Štátny archív 

v Košiciach pracovisko Archív Michalovce, rok kolaudácie alebo užívania školskej 

jedálne, ten bol však po r. 1980, a tak budova školskej jedálne nie je oprávnenou 

budovou danej výzvy. 

 

 

    U z n e s e n i e  číslo 15/2023 

                                                       zo dňa 02. 03. 2023 

 

 

OZ schvaľuje: 

Zámer obce zapojiť sa do výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR na Obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov s oprávnenými aktivitami kompletnej 

obnovy budovy základnej školy s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti. 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák, Tomáš 

 Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa: Ing. Monika Demková. 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 



9. str. 

Ďalšia výzva sa týka zvýšenia kapacít materských škôl s cieľom dobudovania kapacít 

materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa 

každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo 

od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní  a zároveň, aby sa v 

obnovených priestoroch dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %, čo 

je dôležité riešiť, keďže sa náklady na prevádzku materskej školy za posledný rok 

značne navýšili. Obec však nedisponuje projektovou dokumentáciou, ktorá je 

nevyhnutná  pri akejkoľvek žiadosti o NFP, zároveň je potreba realizácie 

energetického auditu. Fotodokumentáciu aktuálneho stavu budovy  zaslala starostka 

obce vlastníkovi, Gréckokatolíckej eparchii Košice,  ktorá k rekonštrukcii dala 

predbežný súhlas. Starostka obce pripomenula, že už v minulosti  danú budovu 

s vlastníkom riešila, keďže v záujme obce bola jej kúpa, odpoveď prišla zamietajúca , 

s návrhom predĺženia nájomnej zmluvy. Aktuálna nájomná zmluva je do 01. 11. 2037. 

Odobrenie Úradu vlády je, že oprávneným žiadateľom v predmetnej výzve je aj 

zriaďovateľ materskej školy (MŠ), ktorý si danú budovu/pozemok dlhodobo 

prenajíma. Vzhľadom na podmienku udržateľnosti projektu po dobu 5 rokov od 

ukončenia jeho realizácie je potrebné dokladovať platnosť nájomnej zmluvy počas 

tohto obdobia. Výška dotácie je 100% oprávnených výdavkov. Financovanie obce vo 

výške 7540 € s DPH( 1000 € - vypracovanie žiadosti, projektová dokumentácia - 6540 

€, bude zahŕňať - stavebnú časť – (jestvujúci stav, navrhovaný stav), elektro časť 

(schéma vnútorných rozvodov a bleskozvod), ÚVK a plynofikáciu, schému 

vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, Projekt protipožiarnej ochrany stavby, 

Statické posúdenie stavby, Energetické hodnotenie budovy (EHB), Výkaz výmer 

a rozpočet                                                                                       

 

    U z n e s e n i e  číslo 16/2023 

                                                       zo dňa 02. 03. 2023 

 

OZ  

A) schvaľuje: 

Zámer obce zapojiť sa do výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR ohľadom zvýšenia 

kapacity materskej školy a jej kompletnej rekonštrukcie, za splnenia požadovaných 

podmienok. 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Stanislav Harakaľ,  Ľuboš Modrák, Tomáš 

Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa: Ing. Monika Demková. 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

  

 



       10. str. 

 

 

B) poveruje: 

starostku obce predĺžením doby nájmu  s vlastníkom nehnuteľnosti Nájomnej 

zmluvy zo dňa 01. 11. 2007. 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

           Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Stanislav Harakaľ,  Ľuboš Modrák,           

           Tomáš Štofa a Peter Ždiňák.   

 Proti:0 

 Zdržali sa: Ing. Monika Demková. 

 Neprítomní:0 

            Nehlasovali: 0 
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 Bod č. 7 

 
Aktuálna výzva Environmentálneho fondu Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva 

(C) umožňuje obciam, okrem iného, získať dotáciu na jednu z oprávnených aktivít, a to na 

traktor, ktorý by obec využívala jednak pri zbere biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu, jednak pri zimnej údržbe miestnych komunikácii. V ďalšej fáze by obec mohla 

tak riešiť malú kompostáreň a uchádzať sa o finančné prostriedky na zariadenia 

na podporu kompostovania (kompostéry, mulčovače, drviče drevnej hmoty, štiepkovače ).  

Spolufinancovanie obce je 5 %. 

 

    U z n e s e n i e  číslo 17/2023 

                                                       zo dňa 02. 03. 2023 

 

OZ schvaľuje: 

Zámer obce zapojiť sa do výzvy Environmentálneho fondu Rozvoj odpadového 

a obehového hospodárstva (C) 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ, Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a  Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa: Ing. Monika Demková, Mgr. Ľuboslav Čižmár.  

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 
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 Bod č. 8 
 

Program obnovy dediny (POD) je známym a úspešným nástrojom rozvoja vidieka. 

Cieľom programu je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady 

podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický 

rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt 

vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s 

dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia. Podopatrenia sú Kvalita životného 

prostredia, Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu a Environmentálna výchova, 

vzdelávanie a osveta. 

 

 

    U z n e s e n i e  číslo 18/2023 

                                                       zo dňa 02. 03. 2023 

 

OZ schvaľuje: 

Zámer obce zapojiť sa do výzvy z Programu obnovy dediny. 

 

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 
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 Bod č. 9 
 

Hlavná kontrolórka obce v predstihu doručila poslancom OZ Správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022.  

OZ následne prijalo 

 

 

      U z n e s e n i e  číslo 19/2023 

                                                        zo dňa 02. 03. 2023 

 

OZ berie na vedomie: 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. str. 

 

 Bod č. 10 
 

V časovom predstihu bolo poslancom OZ doručené Plnenie rozpočtu obce za rok 

2022, voči ktorému neboli zo strany poslancov vznesené žiadne otázky a pripomienky.  

 

    U z n e s e n i e  číslo 20/2023 

                                                        zo dňa 02. 03. 2023 

 

OZ berie na vedomie: 

  

    Plnenie rozpočtu obce za rok 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. str. 

 

 Bod č. 11 
 

V časovom predstihu bolo poslancom OZ doručené Plnenie rozpočtu základnej školy 

za rok 2022, voči ktorému neboli zo strany poslancov vznesené žiadne otázky 

a pripomienky.  

 

 

    U z n e s e n i e  číslo 21/2023 

                                                        zo dňa 02 .03. 2023 

 

OZ berie na vedomie: 

  

    Plnenie rozpočtu základnej školy za rok 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16. str. 

 

 Bod č. 12 

      Ekonómka obce vypracovala a  poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č.2/2023, do ktorého boli zahrnuté príjmy, pričom do výdavkov je 

v tomto bode potrebné zakomponovať výdavky, spojené so schválenými výzvami.  

 Z  výzvy  Plánu obnovy a odolnosti SR ohľadom zvýšenia kapacity materskej 

školy a jej kompletnej rekonštrukcie 7540 € .  

 Za vypracovanie žiadostí ohľadne výzvy z Programu obnovy dediny (POD) je 

potrebné financovanie vo výške 510 € s DPH. 

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

      U z n e s e n i e  číslo 22/2023 

                                                    zo dňa 02. 03. 2023 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.2/2023. 

 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák, 

 Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa: Ing. Monika Demková 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. str. 

 

 Bod č. 13 

V súlade s prijatým rozpočtovým opatrením a v súlade so schválenými uzneseniami 

ohľadom výziev je potrebné schváliť použitie finančných prostriedkov z peňažných 

fondov obce na výdavky spojené s prípravou jednotlivých žiadostí.   

 Z  výzvy  Plánu obnovy a odolnosti SR ohľadom zvýšenia kapacity materskej 

školy a jej kompletnej rekonštrukcie, za splnenia požadovaných podmienok. 

Za vypracovanie tejto  žiadosti je potrebné financovanie vo výške 7 540 € 

s DPH ( za vypracovanie žiadostí 1000 € a  vypracovanie projektovej 

dokumentácie  6 540 €).  

 Za vypracovanie žiadostí ohľadne výzvy z Programu obnovy dediny (POD) je 

potrebné financovanie vo výške 510 € s DPH.   

Poslanci následne prijali 

 

      U z n e s e n i e  číslo 23/2023 

                                                    zo dňa 02. 03. 2023 

OZ schvaľuje: 

a) použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 7 540 € na 

financovanie výdavkov za vypracovanie žiadosti a projektu k výzve z  Plánu obnovy 

a odolnosti SR ohľadom zvýšenia kapacity materskej školy a jej kompletnej 

rekonštrukcie, za splnenia požadovaných podmienok.     

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár,  Stanislav Harakaľ,  Ľuboš Modrák, 

Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa: Ing. Monika Demková 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

OZ schvaľuje: 

b) použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 510 € na 

financovanie výdavkov za vypracovanie žiadosti  k výzve z  Programu obnovy dediny 

(POD).   

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 

 



18. str. 

 

 Bod č. 14 

      Ekonómka základnej školy vypracovala a  poslancom OZ v časovom predstihu 

predložila úpravu rozpočtu základnej školy rozpočtovým opatrením č.1/2023. Poslanci sa 

s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

      U z n e s e n i e  číslo 24/2023 

                                                    zo dňa 02. 03. 2023 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu základnej školy rozpočtovým opatrením č.1/2023. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. str. 

 

 Bod č. 15 

 Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť spoluobčana o zmenu 

územného plánu. Danú žiadosť spoluobčana  zároveň prerokovala so zhotoviteľkou 

územného plánu obce, ktorá predložila obci návrhy postupu vybavenia žiadosti.  

 

      U z n e s e n i e  číslo 25/2023 

                                                    zo dňa 02. 03. 2023 

 

OZ v obci Jovsa: 

                                                                                        

A) schvaľuje 

 

Obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Jovsa  pre lokalitu na parcele č. C-

KN 496/1 v zmysle § 17 odst. (2) bod c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. 

 

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) berie na vedomie 

 

Náklady na obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Jovsa  pre lokalitu na 

parcele č. C-KN 496/1 v zmysle §19 uhrádza v plnom rozsahu žiadateľ ZaD č.3. 

 

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 

 

 

 

 



20. str. 

 

C)  poveruje starostku obce 

 

Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Jovsa  pre lokalitu na 

parcele č. C-KN 496/1 v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. str. 

 Bod č. 16 

- Starostka obce informovala, že po pracovnom stretnutí s vedúcim odboru SO pre 

IROP, Ing. Ľubomírom Gerdom z KSK ohľadom akcelerácie implementácie 

hlavných aktivít projektov v rámci IROP došiel v danej veci aj list, s obsahom 

ktorého poslancov oboznámila. 

- Starostka obce poďakovala kronikárke obce, Mgr. Miriam Roguľovej, za 

zaznamenanie  sledu jednotlivých udalostí v roku 2022 do kroniky obce ( 30 strán 

) a dala kroniku k nahliadnutiu. 

 

 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY od posledného zasadnutia OZ 

- Žiadosť zriaďovateľa o dohodovacie konanie súvisiace so zvýšením prevádzkových 

nákladov škôl a školských zariadení  súvisiace najmä so zvyšovaním cien energií.  

- Príprava a realizácia Referenda 2023. 

- Žiadosť obce na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na 

zmenu vodnej stavby pred jej dokončením podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

- Podanie žiadosti na ÚPSVaR ohľadom NP „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie“ – opatrenie č. 3. 

- Účasť starostky obce na informačnom seminári o obnove verejných historických a 

pamiatkovo chránených budov, v rámci  Plánu obnovy a odolnosti SR, organizovanom 

Regionálnym centrom MIRRI v Košiciach. 

- Spracovanie monitorovacej správy k projektu Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa v rámci 

programu IROP. 

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

- Rekonštrukcia stien a stropu sály obecného úradu ( pozitívne ohlasy od spoluobčanov, 

poďakovanie za podnet a súhlasné stanovisko OZ ). 

- Pracovné stretnutie s vedúcim odboru SO pre IROP, Ing. Ľubomírom Gerdom z KSK 

ohľadom akcelerácie implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP. 

- Žiadosť obce na Environmentálny fond o poskytnutie podpory formou dotácie na podporné 

programové aktivity na rok 2023 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 

fonde a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov na Výzvu č. B-1/2023 

v rámci činnosti BV3: Budovanie systému verejných vodovodov. 

- Účasť starostky obce na zasadnutí Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny Zemplín 

pod Vihorlatom, o.z. 

- Žiadosti o sponzoring plesu obce, poďakovanie starostky obce všetkým sponzorom za 

štedrosť a prispenie svojimi darmi do tomboly ( následne zverejnenie ich mien v obecných 

novinách ). 

- Pracovné stretnutie s riaditeľkou základnej školy k podávaniu žiadosti ohľadom obnovy 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov. 

- 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. 



             22. str. 

 

- Príprava a realizácia Reprezentačného plesu obce 2023. 

- Distribúcia letákov 1. východoslovenskej OZV ( organizácie zodpovednosti výrobcov ). 

- Kolaudačné konanie vo veci povolenia užívania časti líniovej vodnej stavby „Výstavba 

verejného vodovodu v obci Jovsa“ v rozsahu SO 01 Vodovodné rady – RAD F časť v dĺžke 

646,08 m, RAD F2 v dĺžke 74,25 m, RAD H v dĺžke 246,86 m. 

- Stavebné konanie spojené s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním ohľadom 

výstavby rodinného domu stavebníkov Ing. Vladimíra Kereštana a MDDr. Zuzany 

Kereštanovej. 

- Na podnet občana podaná žiadosť na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, následne účasť starostky obce na ústnom pojednávaní spojenom 

s miestnou obhliadkou. 

- Účasť starostky obce na výročnej členskej schôdzi základnej organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Jovse. 

- Zaslanie požadovaných informácií, Okresnej prokuratúre v Michalovciach, ohľadom 

vybavenia agendy v jednotlivých oblastiach verejnej správy za roky 2021 a 2022. 

- Podávanie žiadostí na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky k poskytnutiu dotácie 

na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu. Dotácia podľa 

tejto schémy sa poskytuje do výšky 80% oprávnených nákladov vypočítaných podľa schémy. 

- Online školenie so zástupcom Ministerstva hospodárstva SR  JUDr. Miroslavom Redajom. 

Téma rokovania: školenie v oblasti energetiky pre štatutárnych zástupcov samospráv a nimi 

poverených pracovníkov z dôvodu správneho postupu pri uplatňovaní kompenzačných 

nárokov. 

- Účasť starostky obce na zasadnutí Snemu Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín – 

Michalovský región. 

- Spracovanie štatistických výkazov za komunálny odpad, výpočet úrovne vytriedenia 

odpadov za rok 2022. 

- Realizácia metodickej návštevy v miestnej materskej škole odbornými zamestnancami 

Spoločného školského úradu vo Vinnom. 

- Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

 

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

- Účasť starostky obce na videoseminári Verejné obstarávanie, zadávanie zákaziek 

s nízkou hodnotou, elektronická platforma. 

- Pracovné stretnutie s odborným zamestnancom vysúťaženej firmy ohľadom realizácie 

projektu Jovsa - Úprava verejného priestranstva pri starom mlyne. 

- Pracovné stretnutie starostky obce s právnym zástupcom obce a odborným 

zamestnancom Stavebného úradu vo Vinnom. 

- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí ohľadom zosúladenia postupu obcí pri 

vydávaní jednotlivých povolení v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov. 

-  



        23. str. 

 

- Výsadba a úprava verejných priestranstiev pri strednej autobusovej zastávke a Domu 

smútku. 

- Účasť starostky obce na videoseminári Aktuálna novela zákona o slobode informácií 

účinná od 1. januára 2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy. 

- VIII. ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce. 

- Poďakovanie pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom základnej a materskej 

školy pri príležitosti Dňa učiteľov. 

- Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách. 

- Spracovanie formulárov vzájomných vzťahov za rok 2022. 

- Spracovanie účtovnej závierky k 31.03.2023. 

 

- Poslanec Tomáš Štofa navrhol neudeliť slovo pre spoluobčanov prítomných na 

zasadnutí  OZ, a to  Marcelovi Čižmárovi a Mariánovi Sobekovi, čo odôvodnil, že 

svoje pripomienky a návrhy môžu predkladať mailom, listom alebo priamo na 

obecnom úrade. Podľa rokovacieho poriadku je právom poslancov udeliť alebo 

neudeliť slovo menovaným prísediacim. Starostka obce vyzvala poslancov 

k hlasovaniu. Následne poslanci prijali  

 

                                                 U z n e s e n i e  číslo 26/2023 

                                                      zo dňa 02. 03. 2023 

               OZ schvaľuje: Neudeliť slovo prítomným spoluobčanom. 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Tomáš Štofa. 

 Proti: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková,            

 Stanislav Harakaľ, Ľuboš Modrák a Peter Ždiňák.  

      Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. str. 

 

- Poslankyňa Ing. Monika Demková navrhla zvolávať zasadnutie OZ o 17.00 hod. 

Zároveň objasnila prečo sa zdržala hlasovania ohľadom rekonštrukcie materskej školy, 

bolo to z dôvodu návrhov od niektorých občanov, aby materská škola bola súčasťou 

základnej školy. Taktiež položila starostke obce otázku, čo je s kaštieľom? Starostka 

obce informovala, že v priebehu nasledujúceho týždňa má pracovné stretnutie 

s novým vlastníkom  bývalej budovy vojenskej  lesnej správy.  

- Poslanec Adrián Buraľ podal návrh spoluobčanov, vlastníkov nehnuteľností na ulici 

od hlavnej cesty smerom k potravinám EMKA, ktorí požadujú na miestnej 

komunikácii zriadenie spomaľovacieho retardéra.  Zároveň dodal, že daní vlastníci sú 

ochotní osadenie retardéra riešiť na vlastné náklady. Starostka obce informovala, že 

problematiku cestnej dopravy na miestnych komunikáciách obec v minulosti riešila pri 

osadzovaní dopravných značiek a aj tentokrát to bude potrebné riešiť s Dopravným 

inšpektorátom a Okresným úradom Michalovce.  

- Poslanec Stanislav Harakaľ predniesol pripomienku ohľadne prívalovej vody tečúcej 

z lesa  pri zvýšenej zrážkovej činnosti pri starom cintoríne. Starostka informovala, že 

danú problematiku riešila s vedením VLaM a ide o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve 

SPF. 

- Poslanec Mgr. Ľuboslav Čižmár sa informoval ohľadne prizvania riaditeľa VLaM na 

zasadnutie OZ. Starostka informovala, že riaditeľ bol na dnešné rokovanie prizvaný. 

Z pracovných dôvodov sa ospravedlnil, s návrhom pracovného stretnutia na Lesnej 

správe v Jovse. 

- Poslanec Ľuboš Modrák pripomienkoval nedoručenie pozvánky na Radu školy pri ZŠ 

v Jovse. Starostka obce odpovedala, že podľa jej názoru nedoručenie nebolo zámerne, 

ale skôr nedopatrením. Pozvánka bola doručená do mailovej schránky obce, 

nahliadneme komu bola doručovaná. 

 

    O slovo požiadal spoluobčan Marcel Čižmár. Starostka obce vyzvala poslancov     

k hlasovaniu. 

Následne poslanci  prijali 

 

          U z n e s e n i e  číslo 27/2023 

                                                        zo dňa 02. 03. 2023 

OZ schvaľuje: 

Udelenie slova pre spoluobčana Marcela Čižmára. 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

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

 Ľuboš Modrák,  a Peter Ždiňák. 

 Proti: Tomáš Štofa 

 Zdržali sa: 0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 



25. str. 

 

Spoluobčan Marcel Čižmár položil starostke obce otázku, či obec už niekedy vybrala 

daň  za využívanie verejného priestranstvá v zmysle prijatého VZN.  

Starostka obce odpovedala, že nemá o tom vedomosť, bližšie informácie by poskytla 

pracovníčka obce, ktorá dane vyrubuje. 

Zároveň apeloval na poslanca Tomáša Štofu, či zaplatil obci za parkovacie miesto. 

 

 Bod č. 17 

Starostka obce v závere apelovala na poslancov, aby v súlade s rokovacím poriadkom OZ 

svoje pripomienky a návrhy k jednotlivým bodom programu zasielali mailom 3 dni pred 

konaním OZ z dôvodu  kvalitnej prípravy OZ a adekvátnych odpovedí na jednotlivé 

pripomienky. 

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

 

 

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

 

 

Overovatelia:  Mgr. Ľuboslav Čižmár            .............................................. 

 

                                Ľuboš Modrák              ............................................... 

 

                                                                                               

 

 

 

 

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

                                                                                                       starostka obce 

                                                         
     
 
 
 
 

                                    


