ZÁPI S NICA
Z 3. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 21 - janára- 2018

Prítomní :

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

Neprítomní:

Ján Gebe

Ďalší prítomní :

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

Verejnosť:

Ing. Tibor Zagiba, Eleonóra Gebeová, Erzsébet Podracky

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Voľba člena do školskej rady
Prerokovanie faktúry č. 1018163 elektromontážne práce rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jovice a členov orgánov,
zriadených obecným zastupiteľstvom
Návrhy do kalendára podujatí na rok 2019
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 6 prítomných , teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať
sa. Poslanec Ján Gebe sa ospravedlnil je práceneschopný.
Starostka obce Ildikó Lukacsová prítomných oboznámila s návrhom programu zasadnutia a
oznámila zastupiteľstvu, že program doplňuje o ďalší bod - žiadosť Ing. Tomáša Alberta .
Ďalej informovala OZ, že na zasadnutie sa dostaví pán Salai, ktorý realizoval práce na verejnom
osvetlení na Novej ulici.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje program rokovania .

Hlasovanie : za: 6

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

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ján Gebe
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Joviciach bol schválený takto:
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Žiadosť Ing. Tomáša Alberta
Prerokovanie faktúry č. 1018163 elektromontážne práce rekonštrukcia verejného
osvetlenia
6. Voľba člena školskej rady
7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jovice a členov orgánov,
zriadených obecným zastupiteľstvom
8. Návrhy do kalendára podujatí na rok 2019
9. Rôzne
10. Záver

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Andrea Farkašová
Overovatelia zápisnice: Tibor Albert
František Barci
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení od zasadnutia dňa 20.12.2018.
Uznesenie č. 10/2019
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 20.12.2018 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

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

Ján Gebe

Uznesenie bolo prijaté.
4. Žiadosť o hlasovanie ohľadom realizácie asfaltovej cesty na parc. č. 1213/1 - Ing. Tomáša
Alberta
Starostka prečítala prítomným žiadosť Ing. Tomáša Alberta, ktorá bola obci doručená ráno v deň
konania zasadnutia OZ emailom.
Poslanec Barci navrhol prístupovú cestu asfaltovať z vlastných zdrojov.
Gebeová Eleonóra položila otázku OZ, že z akého dôvodu bola prístupová cesta k ich stavbe
vynechaná v projektu PPA. Slovo dostal p. František Barci, bývalý starosta. On nedal konkrétnu
odpoveď. Starostka jej vysvetlila, že prípravné práce na projekt cez PPA sa začal ešte v roku 2015 a
vtom čase sa tam s asfaltom nepočítalo. Vy ste prvú žiadosť podali v júni 2016.
Poslanec Demjan podotkol,že asfaltom sa tam nachádzajúce pozemky zhodnotia.
Poslankyňa Ing. Andrea Albertová navrhla zaradiť tú cestu na asfaltovanie do najbližšieho projektu
cez PPA
Starostka sa vyjadrila, že je neefektívne, že obec ná z vlastných zdrojov zaplatiť cca 20 000 eur
kvôli jednému domu, keď zatiaľ ostatné pozemky nie sú ani predané . Ďalej konštatovala, že na
základe stavebného povolenia č. 429/2015-002 stavebník Ing. Tomáš Albert na parc. č. 1211/1
vybuduje komunikáciu citujem " Podklad sa navrhuje zo ŠD frakcie 63-125 mm hr. 20 cm, následne
ŠD frakcia 32-63 mm hr. 10 cm s vyklinovaním drobným kamenivom s dôkladným uvalcovaním za
stáleho kropenia."
Gebeová Eleonóra - asfalt by sme urobili neskôr
Starostka obce na návrh kontrolóra navrhla odročiť tento bod na ďalšie zasadnutie, keďže žiadosť
bola doručená v deň zasadnutia a nebol čas na prípravu podkladov k nemu. Poslanci návrh
akceptovali
Žiadosť Ing. Tomáša Alberta sa odročil na ďalšie zasadnutie s tým, že sa pripravia podklady k tejto
téme.
5. Prerokovanie faktúry č. 1018163 elektromontážne práce rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Na zasadnutie sa dostavil pán Doboš Vojtech obyvateľ obce a Ladislav Ssalai zo strany dodávateľa
SYG Slovakia o.z. Košice.
Pán Doboš sa vyjadril k výstavbe verejného osvetlenia (ďalej VO) na Novej ulici, ktorú inicioval na
základe ústneho súhlasu vtedajšieho starostu s domnienkou, že ten výstavbu aj zlegalizuje a zariadi
potrebné doklady. Tvrdil, že sa dohodol s bývalým starostom na výstavbe VO ešte pred
asfaltovaním a že vykonaním prác osloví pána Stalaia (SAG), ktorý mal predložiť cenovú ponuku a
projekt.
Poslanec Barci ako bývalý starosta sa ohradil, ži súhlas dal len na vyžiadanie rozpočtu a predloženie
projektu.
P. Doboš tvrdil opak, že súhlas bol aj na stavebné práce.
Poslanec Vlastimil Demjan vyhlásil, nech faktúru uhradí ten, kto tie práce objednal.
P. Ladislav Salai sa vyjadril k téme tak, že obci vyšiel v ústrety a VO urobil ešte pred termínom
asfaltovania, o ktorom mal vedomosť aj starosta. Podotkol, že sa viackrát skúsil telefonicky
kontaktovať s bývalým starostom, ale stále dostal odmietnutie (nie som prítomný, som navyšetrení,

zavolajte inokedy) Faktúra je vystavená na základe súpisu prác. Ďalej uviedol, že on vyhotovil
projekt aj rozpočet pre VO pre p. Ing. Tomáša Alberta, ktorý bol odovzdaný starostovi ešte v roku
2017. Vie dotiahnuť záležitosti aj s VSD ohľadom p. Ing. Alberta.
Starostka skonštatovala, že spomínaný projekt sa na obecný úrad nedostal.
Poslanec Ing. Tisza Štefan dodal, že v budúcnosti takto riešenie nebude zastupiteľstvo akceptovať,
ale napriek tomu navrhol uhradiť predloženú faktúru lebo práce boli vykonané a VO funguje.
Starostka návrh dala hlasovať.
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje úhradu faktúry č. 1018163 od firmy SAG Slovakia za
elektromontážne práce - rekonštrukcia verejného osvetlenia Jovice v sume 4 727,10 €.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

1

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci, Vlastimil Demjan,
Ing. Štefan Tisza

Martin Dobos

Ján Gebe

Uznesenie bolo prijaté.
6. Voľba člena školskej rady
Starostka informovala OZ o prihlásenie uchádzačky na post riaditeľky materskej školy, ktorá sa
prihlásila na základe vyhlásenia výberového konania. Z radov poslancov je nutné zvoliť člena do
školskej rady, ktorá bude rozhodovať o vhodnosti kandidátky. Za člena bol navrhnutý Ing. Štefan
Tisza.
Starostka to dala hlasovať.
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice deleguje v zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 a ods. 7 zákona č.
576/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení neskorších právnych
predpisov Ing. Štefana Tiszu poslanca obecného zastupiteľstva za člena Rady školy pri MŠ v
Joviciach.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci, Vlastimil Demjan,
Martin Dobos

Ing. Štefan Tisza

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ján Gebe

Uznesenie bolo prijaté.
7. Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Jovice a zamestnancov obce
Jovice
Starostka obce predložila dokument Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce
Jovice a zamestnancov obce Jovice. Navrhla zmeniť v zásadách výšku odmien poslancom.
Navrhla zvýšiť odmenu poslancom z 8,30 na 15 € za zasadnutie.
Poslanec Martin Dobos navrhol za prípravné práce sumu 30 €
Ing. Ondreaj Bartuš Kontrolór obce navrhol za zasadnutie sumu 20 €, je to priemer okolitých obcí.
Ing. Štefan Tisza narvrhol za zasadnutie 15 € a za prípravné práce 20,- €
Starostka dala bod na hlasovanie.

Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje Zásady odmeňovania predstaviteľov volených
orgánov obce Jovice a zamestnancov obce Jovice podľa §11 ods. 4 písm. k a § 25 ods. 8 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z.n.p.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

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

Ján Gebe

Uznesenie bolo prijaté.
8. Návrhy do kalendára podujatí na rok 2019
Starostka obce prečítala návrh kalendára podujatí na rok 2019. Informovala prítomných, že na deň
obce by bol koncert zo skupinou CRY FREE z Maďarska, za vystúpenie pýtajú cca 250 000 HUF.
Poslanci informáciu brali na vedomie a Ďalšie návrhy na doplnenie nemali.

Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie kalendár podujatí na rok 2019
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

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

Ján Gebe

Uznesenie bolo prijaté.
9. Rôzne
Kontrolór obce prečítal plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, ku ktorému poslanci nemali
žiadne pripomienky. Starostka dala plán odhlasovať.
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

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

Ján Gebe

Uznesenie bolo prijaté.
Erzsébet Podracká informovala OZ o vyúčtovaní vianočného plesu, prečítala zoznam výdavkov a
príjmov. Pokladničné bločky z výdavkov a zisk odovzdala starostke obce.
Starostka obce informovala OZ o:
➢
plánovanom stretnutí dňa 24.1.19 s Ing. Gebem a pánom Stikom z Okresného úradu v
Košiciach, ktoré zorganizoval p. Gebe za účelom riešenia záležitosti ohľadom veže na katolíckom
kostole.
➢
ponuke pani Vanyovej Evy, ktorá ponúkla obci na predaj parcelu záhrady nachádzajúcu sa
pri materskej škole. Po kontrole listu vlastníctva č 317 sa zistilo, že nie je vlastníčkou tohto

pozemku, len ho užíva, preto kúpa nie je možná
➢
rekonštrukcii strechy materskej školy, boli oslovení dodávatelia, ktorí cenové ponuky na
výmenu strechy predložia obci do konca januára
➢
pani Lacková pripravila projekt na úpravu dvora obecného úradu, ktorého vizualizácia bola
predložená do MAS Gemer, preto je potrebné začať stavebné a územné konanie
➢
v najbližšom čase vyzve Ing. Majirošovú na vyhotovenie projektu na prestavbu budovy
obecného úradu
➢
čistení upchatej odpadovej rúre v zadnej OB č. 225
Poslanec Martin Doboš upozornil aj na potrebu riešenia problematiky neplatičov v nájomných
bytoch, ktorú bude starostka riešiť po účtovnej uzávierke.
Pán Zagiba oboznámil OZ o zábave, ktorú organizuje združenie Andreasa Cházara v Joviciah dňa
2.2.2019.
10. Záver
Zasadnutie ukončila a prítomným poďakovala za účasť Ildikó Lukacsová, starostka obce.
Ildikó Lukacsová
starostka obce
...................................

V Joviciach dňa : 20.12.2018
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Tibor Albert

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

František Barci

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

