ZÁPI S NICA
ZO 9. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 2. - septembra 2019

Prítomní :

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

Neprítomní:

Gebe Ján, Barci František

Ďalší prítomní :

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

Verejnosť:

Račko Jaroslav, Račko Zoltán

PROGRAM:
1. Otvorenie , schválenie programu
2. Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Individuálna výročná správa za rok 2018 - na vedomie
5. Správa nezávislého audítora za rok 2018 - na vedomie
6. Návrh Plánu Kontrolne činnosti II. polrok 2019 - schválenie
7. Správa č. 3/2019 kontrola účtovných dokladov za 1. polrok 2019 - na vedomie
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jovice č. 2/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve obce Jovice - schválenie
9. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jovice č. 1/2019 o určení čiastočných úhrad v školách a
školských zariadeniach - schválenie
10. Referát starostky obce
11. Rôzne
12. 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 Barci František sa neospravedlnil, Gebe Ján sa ospravedlnil.
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, Ing. tisza Štefan

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Gebe Ján, 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. Individuálna výročná správa za rok 2018 - na vedomie
5. Správa nezávislého audítora za rok 2018 - na vedomie
6. Návrh Plánu Kontrolne činnosti II. polrok 2019 - schválenie
7. Správa č. 3/2019 kontrola účtovných dokladov za 1. polrok 2019 - na vedomie
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jovice č. 2/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve obce Jovice - schválenie
9. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jovice č. 3/2019 o určení čiastočných úhrad v školách a
školských zariadeniach - schválenie
10. Referát starostky obce
11. Rôzne
12. Záver
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:

Andrea Farkašová
Andrea Albertová
Dobos Martin

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení od zasadnutia dňa 17.6.2019.
Uznesenie č. 46 /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 17.6.2019 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

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

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

František Barci, Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
4. Individuálna výročná správa za rok 2018 - na vedomie
Individuálna výročná správa bola k dispozícii poslancom na preštudovanie. Námietky nemal nikto.
Starostka to dala hlasovať
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Individuálnu výročnú správu 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. Tisza Štefan

František Barci, Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
5. Správa nezávislého audítora za rok 2018 - na vedomie
Správa nezávislého audítora za rok 2018 bola k dispozícii poslancom na preštudovanie. Námietky
nemal nikto.
Starostka to dala hlasovať.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2018.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

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

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

František Barci, Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2019 - schválenie
Kontrolór obce prečítal návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 . Poslanci k plánu nemali
námietky. Starostka to dala hlasovať.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2019.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

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

František Barci, Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
7. Správa č. 3/2019 kontrola účtovných dokladov za 1. polrok - na vedomie
Kontrolór obce prečítal správu č. 3/2019. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky.
Starostka to dala hlasovať.
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Správu č. 3/2019 hlavného kontrolóra obce
Jovice.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

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

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

František Barci, Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jovice č. 2/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve obce Jovice - schválenie
Starostka informovala poslancov o vypracovaní nového VZN o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve obce. Obec bude byty prideľovať podľa tohto VZN a kritériá budú prísnejšie.
Poslankyňa Albertová - budú sa rušiť staré zmluvy alebo toto VZN bude platiť len pre nové
Starostka - zrušia sa staré zmluvy, a uzavrú sa nové s prísnejšími podmienkami a ešte rozhodnem, či ju
uzavriem so všetkými
Račko Zoltán - bude vo VZN aj deložovanie?
Starostka - to je zapracovaná v novej zmluve
Ing. Tisza - môže obec jednostranne odstúpiť od zmluvy?
Starostka - zrušenie zmlúv sa bude konzultovať s advokátkou a spoločne pripravíme potrebné
dokumenty.
Poslanec Doboš - čo bude s čiernymi stavbami, aké sú možnosti
Račko Jaroslav - rómovia stavajú novú chatrč prilepenú k bytovke
Poslanec Doboš - treba volať bager a búrať
Starostka – uznávam sú tu cudzí rómovia ale všetci tu majú družku alebo druha a majú aj spoločné deti
a neviem ich dostať z dediny, jednoducho nie sú na to zákony. Nelegálne chatrče zase problém
likvidovať keď v tom žijú aj deti, obec by mala zabezpečiť náhradné bývanie.
K téme VZN poslanci nemali žiadne ďalšie pripomienky a starostka to dala hlasovať.
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice podľa §4 §6 a 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. sa uznáša na Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jovice č. 2/2019 o prideľovaní
nájomných bytov vo vlastníctve obce Jovice.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

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

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

František Barci, Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
9. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jovice č. 1/2019 o určení čiastočných úhrad v školách a
školských zariadeniach - schválenie
Starostka informovala poslancov o zmene finančného pásma stravného na tretí, kvôli drahým
surovinám. Ďalej zmenil sa poplatok za MŠ na 5 € pre deti s trvalým pobytom v obci a na 10 € pre deti
bez trvalého pobytu v obci.
Poslanci k tomu nemali pripomienky a uzniesli sa.

Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice podľa §4 §6 a 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. sa uznáša na Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jovice č. 1/2019 o určení
čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

2

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

František Barci, Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
10. Referát starostky
Starostka informovala OZ o:
1. Rekonštrukcia strechy materskej školy je dokončená, stavby bola odovzdaná a v dohodnutej cene
2. Projekt pripravovaný cez MAS sa v lete dva krát prerobil, zo zámeru sa muselo vybrať javisko. Sú
tam opäť nezrovnalosti, nemôžeme tam dať ani javisko, ani šport a je otázne, či by sme to stíhali
Posl. Ing. Tisza - prvoradá je oprava budovy OÚ a je zbytočné robiť dvor pred rekonštrukciou budovy
Starostka - celá výzva je nepremyslená

Posl. Ing. Tisza - obec môže aj odstúpiť od tohto projektu
Starostka - vizualizácia je pekná, ale nepraktická, budem ešte konzultovať s pani Lackovou a
Ujházyovou
Posl. Demjan - mali by sme odstúpiť z MAS
Posl. Ing. Tisza - ak nedokážu odsúhlasiť zámer, tak treba ukončiť projekt, nemá význam s tým začať
3. Pán Kováč z Povodia Hrona z Plešivca sľúbil vyčistenie koryta potoka v obci na jeseň a donesie aj
techniku. V najbližších dňoch budú rúbať stromy pri Čremošnej, ktoré vylámala búrka.
4. Projekt asfaltovania ciest z PPA - dokumenty sú odoslané, ale žiadosť ešte nie je vypracovaná, robí
sa na nej
5. Plot na cintoríne ne dokončený, brána tiež, a cintorín bude sa v dohodnutú hodinu zatvárať. Na deň
obce sa vlámali do domu smútku, poistná udalosť je nahlásená, ďalší deň opäť rozbili okno na dverách.
Po oprave sa dá suma poisťovni na náhradu. Kamery sú už opravené a funkčné, páchateľ je na slobode.
Posl. Ing. Tisza - vnútorné vybavenie sa tiež poškodilo?
Starostka - zmizli rútre, reproduktory. Nesúhlasila som na polícii s dohodou, nech škodu uhradí naraz,
na prípade sa stále pracuje.
6. Je problém s vodou tečúcou v žľabe smerom od cintorína. Voda netečie v rúre do jarku ale vteká cez
šachtu do pekárne BFZ. Problémový úsek je vo vlastníctve KSK. Zamestnanci správy ciest boli na
miestnom šetrení a prisľúbili vyčistenie rúry.
Posl. Demjan - mohla by sa dať nová rúra
Starostka - obec ju nemôže vymeniť v celom úseku, lebo väčšia časť spadá pod správa KSK
7. Do materskej školy nastúpila nová pani riaditeľka Sylvia Jakabová
8. Obyvateľom obce boli rozposlané výzvy na napojenie na kanalizáciu. Poniektorí sa už napojili a bez
kontrolnej šachty. Plánujem so začatím konania na napojenie obecných bytoviek.
Posl. Albert - áno treba bytovky napojiť
Starostka - nie je isté, či bude spád pri dolnej bytovke, lebo kanalizácia nebola urobená podľa projektu
Posl. Demjan - aj bude spád tak ju treba zapojiť tiež
Posl. Tisza - treba napojiť bytovky čím skôr
Poslanci súhlasili s napojením bytoviek na verejnú kanalizáciu.
9. Deň obci navrhujem zrušiť kvôli nezáujmu obyvateľov obce a skúsiť urobiť inou formou
Posl. Ing. Tisza - nemá význam to robiť takouto formou. Vatra bola vydarená, skúsiť niečo organizovať
v rámci vatry takýmto spôsobom a nedávať nič zadarmo, aby to nebolo lákadlo pre rómov
10. Obec dostala sťažnosť o dopravcu, ktorý viezol cestujúcich na výlet organizovaný TJ Mladosť
Jovice. Cestujúci sa správali nevhodne a znečistili autobus.

11. Sú tu pozvánky do Maďarska - Szodliget, Sáta a Vác, záujemcovia sa môžu prihlásiť. Do Sáty sa
ide vlastným vozidlom.
12. Organizuje sa jednodňový výlet do Maďarska na kúpanie
Posl. Ing. Tisza - navrhujem na deň dôchodcov zozbierať a naskenovať staré fotografie od dôchodcov
a urobiť z nich prezentáciu
Týmto starostka ukončila svoj referát.
11. Rôzne
Račko Zoltán - prečítal časť zo zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia a vyčítal, ako môže
zodpovedný človek dovoliť 8 mesiacov čakať na kolaudáciu kanalizácie
Starostka - nie o všetkých veciach som mala prehľad, úrad mi nebol odovzdaný oficiálne, postupne
som sa dozvedela o chýbajúcich veciach a kým sa pozbierali všetky podklady, trvalo to 8 mesiacov
Račko Zoltán - všetko sa malo odovzdať protokolom. Kedy bude pokračovanie výstavby kanalizácie
Starostka - pracuje sa na žiadosti, ktorá bude podaná na environmentálny fond pokračovať by sme
mohli v roku 2020.
Račko Zoltán - pozývam každého na obhliadku mojej pivnice, aké nánosy sú tam kvôli bytovke
Račko Jaroslav - pravidelne čistím potok od nánosov, kedy s tým niečo obec urobí
Starostka - problém s potokom je v celej obci, nie len na tom úseku. Písomne som upozornila
dotknutých orgánov(Povodie Hrona) priložila som aj fotodokumentáciu na nutnosť vyčistenia všetkých
potokov na území obce.
Račko Zoltán - čo je nové ohľadom bioplynovej stanice.
Starostka - zatiaľ nemám žiadne nové informácie
10. Záver
Zasadnutie ukončila a prítomným poďakovala za účasť Ildikó Lukacsová, starostka obce.
Ildikó Lukacsová
starostka obce
...................................

V Joviciach dňa : 2.9.2019
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Andrea Albertová

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

Dobos Martin

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

