ZÁPI S NICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 20 - decembra- 2018

Prítomní :

Ildikó Lukacsová - starostka obce
Poslanci : Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci, Vlastimil Demjan, Martin
Dobos, Ján Gebe, Ing. Štefan Tisza

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní :

Ing. Ondrej Bartuš, hlavný kontrolór, Andrea Farkašová zam. obce

Verejnosť:

Ing. Tomáš Albert, Eleonóra Gebeová

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Schválenie rozpočtu Obce Jovice na roky 2019-2021
Rôzne
Záver

1. Otvorenie, schválenie programu
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Joviciach otvorila a viedla pani Ildikó Lukacsová starostka
obce.
Privítala všetkých prítomných.
Starostka obce konštatovala, že poslanci na zasadnutie boli pozvaní písomne a včas. Z celkového
počtu 7 poslancov bolo prítomných 7 , teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať
sa.
Starostka obce Ildikó Lukacsová prítomných oboznámila s návrhom programu zasadnutia a
oznámila zastupiteľstvu, že program doplňuje o ďalší bod - žiadosť Ing. Tomáša Alberta.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje program rokovania .
Hlasovanie : za: 7
/ Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci, Vlastimil Demjan,
Martin Dobos, Ján Gebe, Ing. Štefan Tisza

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Joviciach bol schválený takto:

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Schválenie rozpočtu Obce Jovice na roky 2019-2021
Žiadosť o zrealizovanie asfaltovej cesty na parc. č. 1213/1 – pôvodný žiadosť
zo dňa 15.6.2016 – Ing. Tomáš Albert
8. Rôzne
9. Záver

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Andrea Farkašová
Overovatelia zápisnice: Martin Dobos a Ing. Andrea Albertová
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámil s plnením uznesení od ustanovujúceho zasadnutia
10.12.2018. Konštatovala , že neboli prijaté žiadne ukladacie ani doporučovacie uznesenia.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice v súlade §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 10.12.2018 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci, Vlastimil Demjan,
Martin Dobos, Ján Gebe, Ing. Štefan Tisza

Uznesenie bolo prijaté.
4. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starostka navrhla poveriť zastupovaním starostu obce poslanca Ing. Štefana Tiszu, ktorý poverenie
prijal.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie informáciu starostky obce, že poverený
zastupovaní starostky obce bude poslanec Ing. Štefan Tisza.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci, Vlastimil Demjan,
Martin Dobos, Ján Gebe, Ing. Štefan Tisza

Uznesenie bolo prijaté.
5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Starostka obce v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. navrhla možnosť
zriadiť komisie. Zo skúsenosti za uplynulé volebné obdobie navrhla možnosť aj nezriadiť komisie
z dôvodu ich nečinnosti. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo nezriadiť v obci žiadne komisie.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice nezriaďuje v obci žiadne komisie.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci, Vlastimil Demjan,
Martin Dobos, Ján Gebe, Ing. Štefan Tisza

Uznesenie bolo prijaté.
6. Schválenie rozpočtu obce Jovice na roky 2019-2021
Poslanci OZ spolu s pozvánkou na schôdzu dostali aj návrh rozpočtu na preštudovanie. Návrh je
vypracovaný v členení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a rozpočtovej
klasifikácie .Starostka obce požiadala hlavného kontrolóra obce Ing. Bartuša, aby prečítal správu o
tvorbe rozpočtu a záverečné stanovisko.
Starostka obce položkovite oboznámila OZ s príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu na roky
2019-2021. Jednotlivé položky rozoberala aj na podpoložky.
OZ nemalo žiadne pripomienky a uznieslo sa.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice po:

a) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Jovice
na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu Obce Jovice na rok 2019
b) schvaľuje prebytkový rozpočet Obce Jovice na rok 2019 bez výhrad v celkovej výške príjmov
458 454,61 € výdavkov 393 559,90 € a vzali na na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020-2021.
c) v súlade s § 4 ods. 5 č. 583/200 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
súhlasí s neuplatňovaním programov v rozpočte Obce Jovice od návrhu rozpočtu na rok 2019.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci, Vlastimil Demjan,
Martin Dobos, Ján Gebe, Ing. Štefan Tisza

Uznesenie bolo prijaté.
7. Žiadosť o zrealizovanie asfaltovej cesty na parc. č. 1213/1 – pôvodná žiadosť
zo dňa 15.6.2016 – Ing. Tomáš Albert
Starostka obce informovala OZ s obsahom žiadosti Ing. Tomáša Alberta zo dňa 18.12.2018 a zo dňa
16.6.2016, ktorá sa týka vyasfaltovania prístupovej cesty k rozostavanej stavbe p. Alberta a
napojenia na kanalizáciu a verejné osvetlenie a odovzdala slovo p. Albertovi.
P. Ing. Tomáš Albert k žiadosti o verejné osvetlenie oboznámil OZ s postupom prác, ktoré vykonal
na zapojenie verejného osvetlenia na svojej parcele a na parcele obce č. 1213/1 so súhlasom
bývalého starostu. Dohoda znela nasledovne: „ náklady na uloženia kábla znášal som ja a napojenie
k el. stĺpu pri Olexákovi bude realizovať obec na vlastné náklady“. Následovne som žiadal obec o
vyasfaltovanie prístupovej cesty vedúcej k mojej rozostavanej stavbe z dôvodu ,že v stavebnom
povolení na rodinný dom je podmienka kolaudovania prístupovej cesty. Od vtedajšieho starostu
som dostal prísľub kompenzovať moje náklady investované v obecnom majetku , tým že obec
zabezpečí vybudovanie základov verejného osvetlenia na konci cesty SO.06 v mojom vlastníctve.
Kontrolór upozornil prítomných na fakt , že obec nemôže investovať do súkromného majetku.
Investíciu môže obec vykonať len na pozemku vo svojom vlastníctve a preto navrhol zistiť cenu
verejného osvetlenia aj asfaltu a dať vypracovať projektovú dokumentáciu.
OZ dalo priestor na vyjadrenie sa pánovi Barcimu ako bývalému starostovi, ktorý tvrdenia pána
Alberta o sľuboch o verejnom osvetlení a asfalte poprel. K žiadosti zo dňa 15.6.2016 dodal , že
prístupová cesta bola štrkom spevnená , týmto sa zabezpečil prístup k jeho stavbe. Kanalizáciu nie
je možné realizovať na základe vyjadrenia projektanta.
Obecné zastupiteľstvo sa jednohlasne zhodlo na vyhlásení verejného obstarávania na rozšírenie
verejného osvetlenia na parcele č. 1213/1 a vypracovaní projektovej dokumentácie k realizácii a s
úspešným uchádzačom uzavrieť zmluvu o dielo.

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice po :
a) súhlasí s výstavbou verejného osvetlenia na parc. č. 1213/1 ostatné plochy na LV.č. 1196
b) poveruje starostku obce, aby vykonala všetky kroky a úkony potrebné na zrealizovanie verejnej
obchodnej súťaže PD a jej realizácie
c) odporúča starostke obce s úspešným uchádzačom uzatvoriť zmluvu o dielo
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci, Vlastimil Demjan,
Martin Dobos, Ján Gebe, Ing. Štefan Tisza

Uznesenie bolo prijaté.
8. Rôzne
Starostka obce predložila dodávateľskú faktúru č. 1018163 na dodatočné schválenie od dodávateľa
SAG Slovakia, s.r.o. doručenej dňa 11.12.2018 za elektromontážne práce v rámci rekonštrukcie
verejného osvetlenia na Ul. Novej. Kvôli nedostatočnému informovaniu OZ o tejto veci odročilo
toto rozhodnutie na ďalšie zasadnutie OZ.
Poslanec Ing. Tisza navrhol vytvoriť kalendár podujatí na celý rok, do ktorého by obec zapracovala
zasadnutia OZ a podujatia v obci. Návrhy majú poslanci predložiť na ďalšie zasadnutie.
OZ sa zhodlo na zvolaní zasadnutí OZ každý mesiac , posledný týždeň v pondelok.
8. Záver
Starostka obce rokovanie ukončila a prítomným poďakovala za účasť.
Ildikó Lukacsová
starostka obce
...................................

V Joviciach dňa : 20.12.2018
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Martin Dobos

..............................

Ing. Andrea Albertová

..............................

