ZÁPI S NICA
ZO 7. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 20. - mája 2019

Prítomní :

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

Neprítomní:

Ing. Tisza Štefan, Barci František

Ďalší prítomní :

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

Verejnosť:

Ing. Zagiba Tibor

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Prevod nehnuteľnosti časti pozemku p.č. 540 trvalý trávnatý porast v k.ú. Jovice pre Žanetu
Balážovú, bytom Mlynská 152, Jovice - schválenie
5. VNN prípojka trafostanica a rozšírenie NN sústavy - súhlas na uloženie elektrického vedenia
na parc. č. 427/1
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 - schválenie
7. Výzva MAS PRV 7,5 - "Investície do rekreačno-relaxačnej zóny A. Cházára v turistickej
lokalite Jovice" - zmena vizualizácie
8. Deň obce 3.8.2019- program a prípravné práce - rozdelenie úloh
9. Referát starostky obce
10 Rôzne
11. 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.
Poslanci Barci František a Ing. Štefan Tisza sa ospravedlnili.
Starostka obce Ildikó Lukacsová prítomných oboznámila s návrhom programu zasadnutia
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, Gebe Ján

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Štefan Tisza, František Barci
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Joviciach bol schválený takto:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Prevod nehnuteľnosti časti pozemku p.č. 540 trvalý trávnatý porast v k.ú. Jovice pre Žanetu
Balážovú, bytom Mlynská 152, Jovice - schválenie
5. VNN prípojka trafostanica a rozšírenie NN sústavy - súhlas na uloženie elektrického vedenia
na parc. č. 427/1
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 - schválenie
7. Výzva MAS PRV 7,5 - "Investície do rekreačno-relaxačnej zóny A. Cházára v turistickej
lokalite Jovice" - zmena vizualizácie
8. Deň obce 3.8.2019- program a prípravné práce - rozdelenie úloh
9. Referát starostky obce
10 Rôzne
11. Záver
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:

Andrea Farkašová
Andrea Albertová
Gebe Ján

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení od zasadnutia dňa 15.4.2019.
Uznesenie č. 36 /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 15.4.2019 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert,, Vlastimil Demjan,
Martin Dobos, Gebe Ján

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

František Barci, Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
4. Prevod nehnuteľnosti časti pozemku p.č. 540 trvalý trávnatý porast v k.ú. Jovice pre Žanetu
Balážovú, bytom Mlynská 152, Jovice - schválenie
Starostka - informovala OZ o vyhotovení geometrického plánu na oddelenie pozemku č. p. 540/2 TTP
vo výmere 698 m2 , ktorý má záujem odkúpiť Žaneta Balážová, Mlynská 152 Jovice. Zámer predaja
bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí uznesením č. 29/2019 ako „prípad hodný osobitného
zreteľa“.
Kontrolór - prečítal poslancom postup predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starostka - je nutné určiť cenu pozemku, v minulosti obec predávala za 12 €.
Ing. Zagiba Tibor -cena sa vtedy neúmerne navýšila
Starostka - statné obce predávajú pozemky TTP za 3 až 4 eurá pre obyvateľa s trvalým pobytom v obci.
O spomínaný pozemok sa obec nestaral a preto navrhujem predajnú cenu za 3,50 eur za m2.
Poslanci Ján Gebe, Vlastimil Demjan, Martin Doboš a Ing. Andrea Albertová s sa zhodli na
sume 3,50 €.
Poslanec Tibor Albert vyhlásil ,že on nebude hlasovať.
Starostka dala navrhovanú cenu na hlasovanie.
Obecné zastupiteľstvo svojim hlasovaním neodhlasovalo prevod nehnuteľnosti za pozemok parc. č.
540/2 trvalý trávnatý porast v k.ú. Jovice vo výmere 698 m2 pre Žanetu Balážovú, Mlynská 152 Jovice
vo výške 3,50 € za 1 m2, nakoľko nebola dosiahnutá 3/5 väčšina hlasov poslancov.

5. VNN prípojka trafostanica a rozšírenie NN sústavy - súhlas na uloženie elektrického vedenia
na parc. č. 427/1
Starostka informoval poslancov o trase uloženia kábla pre trafostanicu na p.č. 427/1, ktorá bude
umiestnená na začiatku obce a na ktorú bude napojená aj obec. Predložila poslancom projekt, ktorí si
ho preštudovali. Stavebné povolenie sa už vybavuje na tie pozemky, kde bude kábel uložený.
Poslanci nemali žiadne námietky, hlasovali.

Uznesenie č. 37 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice súhlasí s uložením elektrického vedenia na parcele č. 427/1 pre
stavebné konanie „VNN prípojka trafostanica a rozšírenie NN sústavy“ s podmienkou bez porušenie
asfaltu.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

Ing. Andrea Albertová, Vlastimil Demjan, Martin Dobos, Gebe
Ján, Tibor Albert

František Barci, Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Starostka prečítala a vysvetlila jednotlivé položky , ktoré sú predmetom zmien v rozpočte rozpočtovým
opatrením č.1/2019 a otvorila diskusiu k zmenám v rozpočte.
Poslanci pripomienky nemali, prečítala návrh uznesenia a za prijatie dala hlasovať.
Uznesenie č. 38 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1/2019. Rozpočet sa mení v
príjmoch na 473 466,81 EUR a výdajoch na 431 135,10 EUR.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

Uznesenie bolo prijaté.

Ing. Andrea Albertová, Vlastimil Demjan, Martin Dobos, Gebe
Ján, Tibor Albert

František Barci, Ing. Tisza Štefan

7. Výzva MAS PRV 7,5 - "Investície do rekreačno-relaxačnej zóny A. Cházára v turistickej
lokalite Jovice" - zmena vizualizácie
Starostka informovala OZ o valnom zhromaždení pre MAS Gemer- Rožňava, ktorého sa zúčastnila.
Predmetom stretnutia bol vyhodnotenie roka 2018 a Návrh plánu činnosti MAS na rok 2019 a termín
vypísania projektov. Ing. Ujházyová ma informovala ,že v pripravenom projekte musíme športovú časť
/ detská hojdačka, lezecká stena, pohybový mostík, basketbalový kôš / nahradiť s niečím iným. Na
vypracovanie budeme mať cca 2 mesiace a preto by bolo treba vymyslieť niečo jednoduché.
Poslanec Vlastimil Demjan - altánok by sme mohli zväčšiť, aby sa tam zmestilo viac ľudí, alebo dať
vyhotoviť malý pódium na kultúrne vystupovanie . Menšie akcie potom môžeme mať aj na dvore
obecného úradu.
Ing. Tibor Zagiba - na začiatok obce by sa mohla umiestniť informačná tabuľa
Starostka obce navrhla vypustiť aj terénne úpravy okolo obecného z dôvodu plánovaného
rekonštrukciu budovy Oú a radšej umiestniť navádzacie tabule v obci. Po krátkom diskusií všetci
prítomní súhlasili aby v projekte boli vykonané potrebné zmeny schválené Ing. Ujházyovou.
Uznesenie č. 39 /2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie navrhované zmeny v projekte MAS „ Investície do rekreačno
– relaxačnej zóny Andreja Cházára v turistickej lokalite Jovice“.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

Ing. Andrea Albertová, Vlastimil Demjan, Martin Dobos, Gebe
Ján, Tibor Albert

František Barci, Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
8. Deň obce 3.8.2019- program a prípravné práce - rozdelenie úloh
Starostka informovala OZ o hudobnom programe na deň obce. Máme dohodnuté nasledujúcich
účinkujúcich O 16,30 vystúpi Sós Fecó a Hencsi z Maďarska, od 20.00 bude koncert Cry Free a od
22.00 bude hrať DJ Zsilla. Navrhujem , aby sme spoločne zostavili program.
Poslanec Vlastimil Demjan - môže prísť aj skupina orientálneho tanca Seherezáda
Poslanec Martin Dobos - opýtam sa skupiny Borostyán či majú čas, a aj Zagiba Tamás by mohol prísť

Poslanec Ján Gebe – vystúpia aj spevokoly z okolitých obcí. Presný počet potom nahlásím.
Starostka - musíme sa rozhodnúť o poradí vystúpení a akých hostí pozveme a vstupné by malo byť
zadarmo iba pre obyvateľov obce, cudzí by mohli platiť vstupné
Ing. Andrea Albertová - mali by sme striedať žánre
Starostka - bufet si zoberie na starosť šport, obed pre hostí budeme podávať na poschodí TJ. Priestory
musíme dať do poriadku. Navrhujem dokúpiť stany a pivné stoly, lebo obec nemá takéto vybavenie.
Obed pre hostí sa zabezpečí dodávateľsky. Vstupné by mohlo stáť 5 €. Nasledovala diskusia a poslanci
dohodli na nasledovnom programe:
12:00 hod. - slávnostný obed pre hostí
13:00 hod. - Spomienková oslava obetiem I. a II. svetovej vojny
14:00 hod - Kultúrny program / účinkujúci sa upresní /
16:30 hod. - SóS Fecó a Hencsi HU
18:00 hod - Tombola
19:00 hod - DJ Zsilla
20:00 hod - CRY FREE koncert HU
22:00 hod - DJ Zsilla
Starostka – v júli ešte plánujem organizovať pracovné stretnutie na odsúhlasenie priebehu deň obce.
9. Referát starostky obce
Starostka informovala OZ o:
➢
vyhodnotení výberového konania na rekonštrukciu strechy MŠ, ktorú vyhral p. Boršody z
Krh. Dl. Lúky. Mal najnižšiu ponuku v sume 24 946,31 €. Uhradí sa z prostriedkov dotácie Úradu
vlády, ktorá poskytla fin. prostriedky vo výške 6000 € a ostatné sa hradí z rozpočtu obce. Práce
plánujeme začať od 1.7.2019
Uznesenie č. 40 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje výsledok verejného obstarávania na akciu
"Rekonštrukcia strechy na budove MŠ“ úspešnému uchádzačovi Jozef Boršodi, Stavebné a tesárske
práce Krásnohorská Dlhá Lúka č. 164, 049 45 v sume 24 946,31 €.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

Ing. Andrea Albertová, Vlastimil Demjan, Martin Dobos, Gebe
Ján, Tibor Albert

František Barci, Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 41 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice odporúča starostke uzavretie Zmluvy o dielo na "Rekonštrukciu
strechy na budove MŠ“ a po odovzdaní diela súhlasí s úhradou fakturovanej ceny vo výške
24 946,31 €.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

Ing. Andrea Albertová, Vlastimil Demjan, Martin Dobos, Gebe
Ján, Tibor Albert

František Barci, Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
➢
Ing. Kolesár projektant z Košíc bol pozrieť budovu obecného úradu ohľadom vyhotovenia
projektu na jej prestavbu, len sa treba rozhodnúť o rozmiestnení miestností a navrhnúť riešenia.
➢
viacej občanov žiadalo obec o vypožičanie multikaru , kosačky, tanierov a príborov, je nutné sa
rozhodnúť či bude obec vypožičiavať svoj majetok a ak áno tak za akú cenu
Poslankyňa Ing. Andrea Albertová - mal by sa založiť zošit a tam značiť záujemcov
Starostka - multikar by sa mal vypožičiavať len cez pracovnú dobu a nie cez víkendy, mali by sme
určiť paušál za 1 km
Poslanec Ján Gebe - navrhujem za pristavenie multikaru 5 € a za každý km 0,50 €.
Poslanec Vlastimil Demjam – súhlasím, odvoz v rámci obci bude stáť 5,- eur a mimo obci sa bude
počítať aj km.
Starostka - kosačku navrhujem nevypožičať nakoľko nestíhame kosiť ani vlastné pozemky a nie to ešte
cudzie. Taniere a príbory požičať právnickým osobám za 10 € a fyzickým osobám za 5 € s podmienkou
v prípade zničenia sa náhrada platí vo výške nákupnej ceny a v prípade poškodenia sa platí náhrada
opravy.
Uznesenie č. 42 /2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje nasledujúce poplatky:
- za služby poskytované dopravným prostriedkom MULTICAR 5,- EUR a za každý km 0,50 EUR

počas pracovnej doby
- za požičiavanie riadu a inventára pre fyzické osoby 5,- EUR pre právnické osoby 10,- EUR.
V prípade zničenia / rozbitia zapožičaného inventára sa náhrada platí vo výške nákupnej ceny v
prípade poškodenia inventára / stoly, stoličky / sa platí náhrada opravy v plnej výške.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

Ing. Andrea Albertová, Vlastimil Demjan, Martin Dobos, Gebe
Ján, Tibor Albert

František Barci, Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.

➢
je záujem obyvateľom obce o vývoz žúmp, ktoré by sme mohli vyvážať do obecnej ČOV
maximálne 3 fúry týždenne
Poslankyňa Ing. Andrea Albertová - treba sa dohodnúť na odvoze s firmou
➢
obec dostala pozvánky na podujatia v Maďarsku v mesiaci jún. Do Sződligetu 2. júna na
spomienkové oslavy Trianon tam sa neprihlásil nikto. Do Sáty 1. júna na deň obce starostka pozvala
náš spevokol cca 12 osôb čakám, že aj poslanci alebo aj občania prihlásia potom objednám malý
autobus na odvoz.
➢
Dostali sme pozvanie z Košíc na akciu Turice v Košiciach a Gastroexpo termín 7. júna v
piatok so začiatkom o 16.00. hod. treba predstaviť a prezentovať obec. Akciu organizujem , ale budeme
potrebovať odvoz.
Poslankyňa Ing. Andrea Albertová - ja zabezpečím odvoz s vlastným autom.
Ing. Tibor Zagiba - na pozvanie starostky aj OZ A. Cházára sa zúčastní. Transportérom môžem zobrať
ďalších záujemcov alebo vecí čo budeme brať.
Poslanec Martin Doboš - je nutné vyčistiť korytá potokov, lebo sú veľmi zanesené.
Poslanec Vlastimil Demjan - treba vyzvať Povodie Hrona na vyčistenie, nakoľko je to ich majetok
Starostka – ja sledujem situáciu vyhotovila som fotodokumentáciu písomne budem informovať
majiteľa a pozvem pána Kováča z Povodia aby sa prišiel pozrieť na stav tokov v obci.
Poslankyňa Ing. Andrea Albertová - pán Bernáth aj tento rok požiadal TJ Mladosť o prenajatie ihriska
na usporiadanie dňa detí na ihrisku 8. júna.

10. Záver
Zasadnutie ukončila a prítomným poďakovala za účasť Ildikó Lukacsová, starostka obce.
Ildikó Lukacsová
starostka obce
...................................

V Joviciach dňa : 20.5.2019
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Andrea Albertová

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

Gebe Ján

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

