ZÁPI S NICA
ZO 6. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 15. - apríla 2019

Prítomní :

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

Neprítomní:

Ján Gebe, Barci František

Ďalší prítomní :

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

Verejnosť:

Baláž Tibor, Ing. Zagiba Tibor, Zagiba Oskár, Eleonóra Gebeová, Albert Tomáš,
Vodová Agnesa, Dudás Attila, Doboš Vojtech

PROGRAM:

1. Otvorenie , schválenie programu
2. Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Zámer Tibora Baláža, bytom Mlynská 152, Jovice na odkúpenie časti pozemku č. 540 trvalý
trávnatý porast
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Jovice za rok 2018
6. Záverečný účet Obce Jovice za rok 2018 - schválenie
7. Žiadosť o opätovné obnovenie štrkového lôžka na parcele 1213/1 - Ing. Tomáš Albert
8. Referát starostky obce
9. Rôzne
10. 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 5 prítomných , teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Poslanec Ján Gebe sa ospravedlnil je práceneschopný, Barci František sa nedostavil.
Starostka obce Ildikó Lukacsová prítomných oboznámila s návrhom programu zasadnutia a oznámila
zastupiteľstvu, že program doplňuje o ďalší bod - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Jovice
cez projekt PPA.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.

Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje program rokovania .
Hlasovanie : za: 5
/ Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert,, Vlastimil Demjan,
Martin Dobos, Ing. Štefan Tisza

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ján Gebe, František Barci
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Joviciach bol schválený takto:
1. Otvorenie , schválenie programu
2. Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Jovice cez projekt PPA
5. Zámer Tibora Baláža, bytom Mlynská 152, Jovice na odkúpenie časti pozemku č. 540 trvalý
trávnatý porast
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Jovice za rok 2018
7. Záverečný účet Obce Jovice za rok 2018 - schválenie
8. Žiadosť o opätovné obnovenie štrkového lôžka na parcele 1213/1 - Ing. Tomáš Albert
9. Referát starostky obce
10. Rôzne
11. Záver
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Andrea Farkašová
Overovatelia zápisnice: Tibor Albert
Ing. Štefan Tisza
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení od zasadnutia dňa 18.3.2019.
Uznesenie č. 27/2019
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 18.3.2019 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

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

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

Ján Gebe, František Barci

Uznesenie bolo prijaté.
4.Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Jovice cez projekt PPA
Starostka informovala poslancov a prítomných o postupe obce s vybavovaním projektu cez PPA na
rekonštrukciu miestnych komunikácií a o viacerých závažných chybách v projekte, ktoré sa vyskytli.
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v decembri 2015 cez Waro real, s.r.o. Ing. Háberom.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 44/2015 zo dňa 30.11.2015 súhlasilo s realizáciou projektu
rekonštrukcia MK I. etapa. Od podania žiadosti na dotáciu cez Premier Consulting v roku 2016 projekt
stál a v roku 2018 sa začal realizácia na základe schválenej dotácie. Na jeseň 2018 sa urobili žľaby pri
cintoríne ale samotné asfaltovanie z dôvodu nepriaznivých počasí sa posunulo na jar 2019. Pred
začatím prác som preštudovala celý projekt a po konzultácií s p. Kováčom z Eurovie sme zistili
nasledovné nezrovnalosti.
Bývalý p. starosta Barci dal prísľub p. Vodovi na natiahnutie asfaltu až po jeho bránu, ale v projekte to
tak nie je zakreslené, chýbajú cca 4 metre. Ulica Mlynská smerom do lesa má pôvodne šírku 3,5 až 4
metra tam je naprojektovaných 5 m široký asfalt. Práce naviac bolo odsúhlasené na základe návrhy
bývalého starostu v roku 2018 pokračovanie Ul Novej p.č. 1189 a výmena asfaltu pred krčmou. Na
základe zistenia asfaltovanie môžeme vykonať len na ulici Novej na par. číslo 1189, lebo povolenie na
udržiavacie práce bolo vyhotovené len na túto parcelu. Parcela pred krčmou nie je v povolení, preto sa
tam asfalt nebude realizovať.
Ing. Albert Tomáš sa opýtal starostky, či aj p. Doboš Vojtech podal žiadosť o vyštrkovanie cesty k jeho
rodinnému domu.
Starostka ho odkázala na bývalého starostu, lebo ona vedomosti ani písomnosti o tom nemá.
Poslankyňa Albertová Andrea sa vyjadrila, že predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu projekt
nebol predložený bývalý starosta vtedy povedal , že potrebuje uznesenie k podaniu žiadosti projekt
predloží potom.
Starostka tiež podotkla, že bol sľúbený aj žľab p. Zagibovi na odvedenie vody od pozemku ,ale ten tiež
nie je v projekte. Poslankyňa Albertová A. sa vyjadrila, že bez stavebného povolenia by sa cesta nemala
robiť a treba postupovať podľa projektu
Slovo dostala pani Vodová, ktorá vysvetlila sľub predchádzajúceho starostu, ktorý jej sľúbil asfalt až po
bránu, a súčasný stav, keď sa asfalt končí pred zadným vstupom do krčmy tam je šírka aj do 7 m a nie
pred jej bránou.
Starostka informovala OZ aj prítomných, že prípravu cesty na asfalt za krčmou riadil na mieste
poslanec Barci, preto zodpovedný pracovník nepostupoval podľa projektu a vyčistili aj vchod do
krčmy. Projekt PPA neobsahuje vchody.
Starostka podotkla, že firma Strabag, ktorá asfaltovala v prechádzajúcom projekte, robila aj vchody
obyvateľom ale tento asfalt si hradil každý sám. Nebolo by fér voči ostatným obyvateľom, keby v

tomto projekte sa urobili vstupy z obecných financií ako práce naviac.
Poslanec Demjan Vlastimil sa opýtal, kto je zodpovedný za meranie šírky ciest, lebo je to plytvanie
financiami.
Starostka upozornila, že rozmery asfaltu musia sedieť z projektom, inak to PPA nepreplatí.
Ing. Albert Tomáš sa opýtal, kedy sa môžu podať zmeny v projekte
Starostka mu oznámila, že zmeny v projekte sa schvaľujú štvrťročne, teraz je už neskoro, nakoľko
ďalší týždeň už začnú s asfaltovaním, a nie je čas na dopracovanie zmien, preto je nutné počkať na
ďalšiu výzvu PPA
Poslanec Ing. Tisza Štefan sa opýtal, aký je rozdiel v m2 a eurách projekt oproti reálnemu stavu na ulici
za krčmou
Starostka - chýbajú cca 4 metre k p. Vodovy a cca 2m k p. Dudášovi, to by bol už vchod.
Poslankyňa Ing. Albertová A. - v minulosti platil každý svoj asfalt, prečo by mala v tomto prípade
platiť vstupy obec
Baláž Tibor - načo je na ulici Mlynskej 5 metrový asfalt
Poslanec Demjan Vlastimil sa opýtal, kto je zodpovedný za to všetko, čo je projekte pokazené?
Poslanec Ing. Tisza Štefan podotkol, že sa treba držať pôvodného projektu terz nemáme čas na zmeny.
Vodová Agnesa - tento stav treba dať na zodpovednosť osobe, ktorá to spôsobila.
Dudás attila sa opýtal, prečo sa nedá dorobiť tých 2 metre ?
Doboš Vojtech - spevnenie pred mojim domom som urobil na vlastné náklady. Obec upozornil, že aj
na jeho ulici je zlý projekt,.
Poslanec Demjan Vlastimil - pán Kováč, ktorý je zodpovedný za asfaltovanie v obci si nemôže zmeniť
trasu, tak ako mu bývalý starosta Barci nakáže.
Poslanec Ing. Tisza Štefan zhrnul práce naviac na Novej ulici a za krčmou a koľko asi budú stáť ?
Starostka- zavolala pánovi Kováčovi aby vyčíslil náklady navyše, ktorý ale cene nevedel povedať lebo
nemal pri sebe dokumenty , ale dodal že za krčmou treba cca do 20m2 a na Novej ulici treba rozšíriť
asfalt tiež .
Poslanec Ing. Tisza Štefan - na práce naviac netreba projekt?
Starostka obce - v povolení na rekonštrukciu je uvedené číslo parcely a nie rozloha, preto nie je nutné
zvlášť povolenie
Poslanec Ing. Tisza Štefan - opýtal či ešte bude s niečím problém v tomto projekte, lebo môžeme
vytvoriť precedens s týmto rozhodnutím
Ing. Albert Tomáš - opýtal sa prečo na jeho ulici bol asfalt vynechaný a u p. Doboša sa robí asfalt.
Starostka - toto musí odôvodniť predchádzajúci starosta alebo prítomní poslanci ,ktorí vtedy o tom
rozhodovali.
Ing. Albert Tomáš - p. Doboš je vo výhode, má aj osvetlenie a aj asfalt, ja som znevýhodnený nemám
nič a cesta k môjmu domu nemá ani dobrý podklad
Starostka - treba obísť celú obec a všetky parcely urobiť naraz, a nemiešať už s terajším projektom.
Poslanec Ing. Tisza - navrhol nerobiť práce naviac a celú obec dokončiť v najbližšom projekte cez PPA.
Starostka upozornila, že sa už treba poriadne pripraviť na nasledujúci projekt, ale teraz musíme
rozhodnúť o práce naviac.
Ing. Albert Tomáš - treba urobiť aspoň štrkovanie na mojej ulici.

Poslanec Ing. Tisza Štefan - ale už tak, aby to podklad vyhovel pod asfalt.
Dudás Attila - ak už je pripravený podklad k starému domu aj za krčmou, tak už aj k môjmu domu
môžu urobiť asfalt.
Poslanec Ing. Tisza Štefan - treba hlasovať o predĺžení ulice za krčmou o 4 metre v šírke 4 metre v
hodnote cca 500 € a asfaltovaní polovice Novej ulice par. č. 1189 za cca 4000 € . Vstupy obec teraz
nebude robiť.
Doboš Vojtech – bývalý starosta sám ozval , že schválili dotáciu bude asfalt a potom som
dozvedel ,že len jedna polovica je zahrnutá do projektu. Naša ulica už bola raz odsúhlasená s
uznesením OZ ešte v roku 2015. Neviem prečo celá dĺžka nebola projektovaná na to nevedeli odpoveď
ani pracovníčky obecného úradu. Svoj prístup si doplatím ale chýbajúcu časť by už bolo dobré
vyasfaltovať v celej dĺžke, Na vlastné náklady si urobím výškové úpravy, bývalý starosta sľúbil aj
žľaby, ktoré sú v priečnom reze, ale v textovej časti sú už vynechané.
p. Zagiba Oskár - mám od bývalého starostu papier s prísľubom, že žľaby budú uložené.
Starostka – ja osobne za to nemôžem , že sľúbené žľaby neboli do projektu zahrnuté na to vie vám
odpovedať len p. Barci. do ďalšieho projektu sa žľaby zahrnú všade kde to bude potrebné.
Poslanec Ing. Tisza Š. - navrhujem vytvoriť zoznam vecí na doriešenie ohľadom miestnych
komunikácií, taký investičný zámer do budúcnosti
poslanec Albert Tibor - nech sa už urobí projekt na tú cestu, lebo cez PPA je to neisté, a ak sú zdroje,
nech sa urobí aj asfalt. od januára bolo dostatok času na urobenie projektu.
Starostka – pán poslanec funkciu starostky robím od 10 decembra 2018 a zatiaľ nebolo rozhodnuté
zastupiteľstvom ,že pri ihrisku na parc. č. 1213/1 musím dať vyhotoviť projekt. Ja by som osobne
pozbierala všetky pozemky , ktoré sa využívajú ako komunikácie a dala by som naraz urobiť jeden
projekt.
Starostka dala hlasovať práce naviac na rekonštrukcii miestnych komunikácií.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice súhlasí s prácami naviac na akcii Rekonštrukcia miestnych
komunikácií na úsekoch za krčmou a na Novej ulici parcela č. 1189 v hodnote cca 4 500 € .
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

Uznesenie bolo prijaté.

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

Ján Gebe, František Barci

5. Zámer Tibora Baláža, tr. bytom Mlynská 152 Jovice o odkúpenie časti pozemku
p. Baláž predniesol poslancom svoj zámer odkúpiť časť pozemku č. 540 trvalý trávnatý porast kvôli
zarovnaniu hraníc pozemku a následnému oploteniu
Starostka - treba rozhodnúť, kto uhradí náklady spojené s predajom, geometrický plán, znalecký
posudok
poslanec Tisza - sú tam inžinierske siete alebo ťarcha a v akej hodnote sa predáva TTP v intravilláne
obce
Kontrolór - teraz by sa schválil zámer predaja podľa osobitného zreteľa, lebo žiadateľka je vlastníkom
susednej parcely, ktorú dlhodobo užíva a udržiava, obec nemá povinnosť vypracovať znalecký
posudok
p. Baláž - už dlhé roky užívam ten pozemok, preto by som ho rád odkúpil pre svoju dcéru Žanetu
Balážovú, lebo už ona je vlastníčkou ostatných pozemkov
Starostka - geometrický plán zabezpečí obec
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje zámer odpredaja časti pozemku v k.ú. Jovice KNE č. 540
podľa LV 415, ktorý bude odčlenený z pôvodnej parcely geometrickým plánom, v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, pre Žanetu Balážovú, tr. bytom Mlynská 152, Jovice.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom , že kupujúci je vlastníkom susedných pozemkov a
pozemok dlhodobo užíva. Ďalej ukladá Obecnému úradu v Joviciach zverejniť zámer predaja
obecného majetku na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.obecjovice.sk.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

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

Ján Gebe, František Barci

Uznesenie bolo prijaté.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Jovice za rok 2018
Starostka obce vyzvala hlavného kontrolóra obce p. Ing. Bartuša , aby predložil odborné stanovisko k
záverečnému účtu . Hlavný kontrolór prečítal stanovisko a konštatoval , že návrh záverečného účtu
obce Jovice bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 582/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . Poslanci k nemu nemali žiadne otázky , stanovisko

vzali na vedomie.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce Jovice za rok 2018.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

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

Ján Gebe, František Barci

Uznesenie bolo prijaté.
7. Záverečný účet Obce Jovice za rok 2018 – schválenie
Starostka obce oboznámila poslancov o tom , že obec je povinná po ukončení rozpočtového roka
súhrne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a tento predložiť na
schválenie obecnému zastupiteľstvu. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 bolo
poskytnuté kontrolórovi obce, ktorý k uvedenému dokumentu vydal kladné stanovisko viď. bod č.6.
Záverečný účet obce za rok 2018 bol poslancom predložený na preštudovanie. Starostka informovala
poslancov , že za rok 2018 bol prebytok rozpočtu v sume 18 800,20 EUR zistený podľa ustanovenia §
10 ods.3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol navrhnutý použiť na
tvorbu rezervného fondu za rok 2018. Poslanci záverečný účet prerokovali a starostka návrh dala na
schválenie. Celoročné hospodárenie obce Jovice za rok 2018 bolo jednomyseľne schválené bez
výhrad. Jednomyseľne bol schválený prebytok rozpočtu a vytvorenie rezervného fondu.

Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2018 – bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje použitie prebytku v sume 18 800,20 EUR, zisteného
podľa ustanovenie § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :
- tvorbu rezervného fondu 18 800,20 EUR
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

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

Ján Gebe, František Barci

Uznesenie bolo prijaté.

8. Žiadosť Ing. Tomáša Alberta o opätovné obnovenie štrkového lôžka na parcele 1213/1
Starostka - prečítala žiadosť a vyjadrila sa, že treba dať vypracovať projekt na cestu a zároveň aj
vybaviť stavebné povolenie. Jedna firma z Maďarska dala telefonicky ponuku na rekonštrukčné práce
ciest z frézovaného asfaltu za 8 € za m2.
Ing. Albert Tomáš - najprv je nutné urobiť štrkové lôžko, ktoré môže stáť 7000-8000 eur. Asfalt musí
mať pevný základ.
Starostka- treba odhlasovať, či na cestu k p. Albertovi Tomášovi sa urobí zvlášť projekt alebo cesta
bude zahrnutá do veľkého projektu.
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice nariaďuje vypracovať osobitný projekt na asfaltovanie parcely č.
1213/1 v k.ú. Jovice
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

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

Ján Gebe, František Barci

Uznesenie bolo prijaté.

9. Referát starostky obce
Starostka obce informovala OZ o:
➢
zmene trasy kanalizácie pri obecných bytovkách - zistila si pri príprave kolaudácie stavby

uskutočnenej v roku 2018
➢
častom upchávaní kanalizačnej rúry k bytovke č. 225, ktorú si rómovia spôsobujú sami, obec 2
krát dala vyčistiť rúru, náklady boli 680,- €
➢
pred veľkou nocou sa uskutoční tvorivá dielňa dňa 18.4 v kultúrnom dome všetko je pripravené
➢
zájazd do Hollókó sa ruší kvôli nedostatku záujemcov
➢
Ing. Hajdúková vybavuje povolenie na vatru na 11. mája 2019 v sobotu so začiatkom o 18.00 h
➢
verejný rozhlas na ulici A. Cházára a časť Hlavnej ulice nefunguje. Pán Gášpár (Gared) po
kontrole vyčíslil hodnotu výmeny káblov a niektorých reproduktorov na cca za 2 600 €.
Starostka opravu dala na hlasovanie
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice súhlasí s opravou verejného rozhlasu na ulici A. Cházára a časti
Hlavnej ulice v hodnote cca 2 600 €.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

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

Ján Gebe, František Barci

Uznesenie bolo prijaté.
➢

vyhodnotili sa ponuky na oplotenie cintorína. Zápisnicu o otváraní obálok a vyhodnotení ponúk
zo dňa 15.4.2019 prečítal predseda komisie p. Ing. Bartuš. Starostka obce výsledok dala na
hlasovanie.

Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje výsledok verejného obstarávania na akciu
"Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne úspešnému uchádzačovi firme Flintstone Centrum s.r.o.,
Staničná 1250, 09301 Vranov n. T. sume 25 790,24 €.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

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

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

Ján Gebe, František Barci

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice odporúča starostke uzavretie Zmluvy o dielo a po odovzdaní diela
súhlasí s úhradou fakturovanej ceny vo výške 25 790,24 €.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

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

Ján Gebe, František Barci

Uznesenie bolo prijaté.
➢ je zverejnená výzva na výmenu strechy MŠ, v ktorej sa použije dotácia z Úradu vlády z roku
2018 v sume 6 000 €
➢
9. Rôzne
10. Záver
Zasadnutie ukončila a prítomným poďakovala za účasť Ildikó Lukacsová, starostka obce.
Ildikó Lukacsová
starostka obce
...................................

V Joviciach dňa : 15.4.2019
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Tibor Albert

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

Ing. Štefan Tisza

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

