ZÁPI S NICA
ZO 11. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 18. - novembra 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 a Helena Tóthová
zam. obce

Verejnosť:

Račko Zoltán, Ing. Tibor Zagiba

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Rozpočtové opatrenie č. 1 - schválenie
Informácia strarostky obce Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
6. Správa č. 5 cestovné náhrady za Il. polrok 2019
7. Referát starostky obce
8. Rôzne
9. 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.
Neprítomní poslanci Barci František sa neospravedlnil, Gebe Ján sa ospravedlnil.
Starostka obce Ildikó Lukacsová prítomných oboznámila s návrhom programu zasadnutia. Z programu
vypustila bod 4, nakoľko z časový dôvodov neboli pripravené podklady k nemu.
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.
2.
3.
4.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Informácia starostky obce Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
5. Správa č. 5 cestovné náhrady za I. polrok 2019
6. Referát starostky obce
7. Rôzne
8. Záver

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:

Andrea Farkašová
Tibor Albert
Vlastimil Demjan

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení od zasadnutia dňa 21.10.2019
K zámennej zmluve s pánom Dudásom dodala, že sú dve možnosti ohľadom vecného bremena. Prvá je
predkupné právo uvedené v zmluve, a druhá zápis vecného bremena v katastri nehnuteľností. JUDr.
Gallová telefonicky vysvetlila poslancom podmienky oboch možnosti. Poslanci sa rozhodli pre zápis
vecného bremena.
Uznesenie č. 61 /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 21.10.2019 zo zasadnutia OZ.
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.
4. Informácia starostky obce Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Starostka oboznámila poslancov s nákladmi obci na odvoz komunálneho odpadu v obci z kuka nádob a
veľkokapacitného kontajnera pri rómskych bytovkách. Náklady na odvoz odpadu za celú obec činia
15 735,- € pri počte obyvateľov 746. Zákon nedovoľuje obci dotovať náklady na odvoz smetí. Podľa
týchto nákladov by musel byť poplatok za odvoz odpadu vo výške 21,09 € na rok na jedného
obyvateľa.
Ak rozdelíme náklady na kuka nádoby a kontajner, tak kuka nádoby sú odvezené od 531 obyvateľov s
nákladmi 7 304,- € a poplatok za odpad pre tieto osoby by bol 13,75 €. Kontajner umiestnený pri
bytovke využíva 215 rómskych obyvateľov, náklady na odvoz činia 8 431,- €, poplatok by pre nich mal
byť 39,21 €.
Nevidím dôvod, prečo by mali obyvatelia obci doplácať na odvoz kontajneru, preto by som tieto
náklady na odvoz kontajnera na výpočet miestneho poplatku nezahrnula. Momentálne je poplatok v
obci vo výške 0,032 € / deň = 11,68 € na jednu osobu / rok. Robila som výpočty a navrhujem
poplatok vo výške 0,040 €/deň = 14,60 € /osoba/rok. Odôvodňujem s tým , že od roku 2012 neboli
tieto poplatky prehodnotené a zvýšené.
Poslanec Demjan - poplatok by sa mohol zvýšiť na 14,60 a nemusel by sa zvyšovať každý rok
Račko Z. - ja osobne neprijímam túto cenu, keďže ani plechovky nevyvážajú
Poslanec Demjan - plechovky odvážajú vtedy ,keď je odvoz na kovové obaly berú podľa rozpisu
triedeného zberu ( kalendár vývozu obsahuje aj špecifikáciu jednotlivých odpadov treba to prečítať ) .
Račko Z. - systém odvozu je zle nastavený ani to som nevedel ,že nebezpečný odpad treba odovzdať
osobne pred obecným úradom.
Starostka - úroveň vytriedenia je nízka, pod 10 %, aj tento rok nedosiahneme lepší výsledok ako
minulý rok, nakoľko rómske obyvatelia nevykonávajú triedený zber ale vyprodukujú obrovské
množstvo odpadu. Návrh VZN bude zverejnený a verejnosť môže predložiť svoje námietky a
pripomienky. K systéme triedenia chcem dodať len toľko , že od roku 2007 sa vykoná rovnako odpad
likviduje firma Fúra. Kalendár na triedený zber dostane každý domácnosť k tomu boli doručené aj
letáky ohľadom odpadového hospodárstva. Na začiatku roka sú rozdané aj plastové vrece. Keď niekto
má ešte pochybnosti môže informovať priamo na obecnom úrade pracovníčky dajú potrebné
informácie.
Račko Z. - elektro odpad ak vyložím, zoberú ho rómske deti a rozhádžu
Po krátkom diskusií poslanci súhlasili s pani starostkou a do návrh VZN bude uvedená suma
0, 040 € / deň .
Starostka – dodala že zníženia a úľavy ostávajú nezmenené.
Poslanec Tisza - navrhujem v budúcnosti vytlačiť dvojjazyčný rozpis rozvozu odpadu
Poslanec Albert - ešte navrhujem vyložiť tabuľu na zákaz vysypanie smetí ku kríkom,pri súkromnom
IBV môjho syna, lebo jednotliví obyvatelia vysypú tam odpad.
Uznesenie č. 62 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice navrhuje zverejniť starostke obce návrh Všeobecné záväzné
nariadenie obce Jovice č.3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

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 č. 5 cestovné náhrady za I. polrok 2019
Kontrolór obce Ing.Bartuš prečítal Správu č. 5 o cestovných náhradách v obci Jovice za I. polrok 2019.
Poslanci k tomu nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 63 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 5 o
cestovných náhradách v obce Jovice za I. 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.
6. Referát starostky obce
Starostka informovala OZ o:
1. Obec bola vyzvaná SPF na vysporiadanie niektorých pozemkov, ktoré by získala do vlastníctva.
Jedná sa o parcelu pri kultúrnom dome, kde sa nachádza studňa, ktorá je zároveň aj záhradou pána
Roberta Kováča. A ďalšia parcela je na ulici Mlynskej, prístupová cesta k pánovi Mešťanovi, a od
domu pána Zoltána Feketeho po Ing. Tibora Zagibu. Je potrebné pripraviť žiadosť a kataster ešte
preskúma, či tieto parcely v minulosti nepatrili pod obec. Ak nie tak to bude trošku dlhší proces ale
aspoň to už obec bude mať vo vlastníctve.

Račko Z. - pozemok pána Kováča v minulosti vlastnili štátne lesy
Starostka - pozemok je vo vlastníctve SPF, ale ešte v tejto záležitosti oslovím aj pána Roberta Kováča.
2. Sú pripravené nové nájomné zmluvy pre obecné byty, treba rozhodnúť o dĺžke jej trvania
Poslanec Tisza - navrhujem dva roky
Starostka vysvetlila poslancom spôsob výpočtu nájomného, ktorý bude pozostávať z nájomného a
alikvotnej čiastky miestneho poplatku za odvoz odpadu.
3. Vyzvala poslancov, aby do ďalšieho zasadnutia pripravili návrhy do rozpočtu na rok 2020.
Obec dostane aj dotáciu z úradu vlády na rok 2020, ale jej výšku zatiaľ nepoznáme - využijeme ju na
ďalšiu rekonštrukciu verejného rozhlasu.
4. Akcie na mesiac december :
- poslanec Tisza poznamenal, že farár príde o 16,30 posvätiť adventný veniec 1. decembra. Starostka
dodala , že zabezpečí aj krátky kultúrny program.
- Starostka - 8. decembra - Mikuláš v kultúrnom dome od 14.00 ak vieme zabezpečiť program
v prípade zmeny Vás budem informovať . Obec pripraví balíčky pre deti do 12 rokov s trvalým
pobytom v obci.
- poslankyňa Ing. Albertová - 25. decembra - vianočná zábava treba rozhodnúť o termíne začiatku,
mysy sú zabezpečené vstupné bude 15 € (večera, víno, káva), tombola
- Ing. Tibor Zabiga - 8. februára 2020 organizuje združenie A. Cházára fašiangovú zábavu.
5. Račko Z. - v akom štádiu je výstavba kanalizácie
Starostka - žiadosť bola vypracovaná a zaslaná do Bratislavy na Environmentálny fond.
6. Starostka informovala poslancov o tom , že je problém s pitnou vodou v materskej škole, studňa je
zakalená. RÚVZ robila kontrolu a rozbor ukázala koliformné baktérie. Dali sme studňu prečistiť s
chlórom , ale opakovaný rozbor cez Rimavskú Sobotu bola nevyhovujúca. Rúra je perforovaná po
celej dĺžke, a už sa nedá ani reklamovať lebo je po záruke. Ten problém je keď sú silné dažde. Treba
rozmýšľať , že do budúcnosti akým spôsobom vieme tento problém vyriešiť.
Poslanec Demjan - mali by sme skúsiť studňu obkopať asi do hĺbky 2 metrov a izolovať rúru, aby
nevtekala povrchová voda.
Ing. Andrea Albertová - treba konzultovať s odborníkom.
10. Záver
Zasadnutie ukončila a prítomným poďakovala za účasť Ildikó Lukacsová, starostka obce.
Ildikó Lukacsová
starostka obce
...................................

V Joviciach dňa : 18.11.2019
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Tibor Albert

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

Vlastimil Demjan

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

