ZÁPI S NICA
ZO 11. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 16. - decembra 2019

Prítomní :

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

Neprítomní:

Gebe Ján, Barci František, Doboš Martin

Ďalší prítomní :

Ing. Ondrej Bartuš, hlavný kontrolór, Andrea Farkašová a Helena Tóthová
zam. obce,

Verejnosť:

Račko Alexander, 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. 2 - schválenie
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné
stavebné odpady - schválenie
6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Jovice - OZ Andreas Cházár
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022
8. Viacročný rozpočet obce na roky 2021-2022 návrh rozpočtu obce Jovice na rok 2020 schválenie
9. Pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu - vyjadrenie zúčastnených majiteľov nehnuteľnosti
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 4 prítomných , teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Neprítomní poslanci Barci František sa neospravedlnil, Gebe Ján a Dobos Martin 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: 4
/ Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert,, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Gebe Ján, František Barci, Martin Dobos
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. Rozpočtové opatrenie č. 2 - schválenie
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné
stavebné odpady - schválenie
6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Jovice - OZ Andreas Cházár
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022
8. Viacročný rozpočet obce na roky 2021-2022 návrh rozpočtu obce Jovice na rok 2020 schválenie
9. Pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu - vyjadrenie zúčastnených majiteľov nehnuteľnosti
10. Rôzne
11. Záver
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:

Andrea Farkašová
Ing. Štefan Tisza
Vlastimil Demjan

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení od zasadnutia dňa 18.11.2019
Uznesenie č. 64 /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 18.11.2019 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

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

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

František Barci, Gebe Ján, Martin Dobos

Uznesenie bolo prijaté.
4. Rozpočtové opatrenie č. 2 - schválenie
Starostka obce oboznámila poslancov s najvýznamnejším zmenami v položkách rozpočtu, ktoré sú
predmetom zmien v rozpočte rozpočtovým opatrením č. 2/2019 a otvorila diskusiu k zmenám v
rozpočte.
Ing. Tisza - navrhujem ešte do knižnice umiestniť počítač, hoci aj starší na evidenciu knižničného
fondu a v budúcnosti porozmýšľať o budove TJ a možnostiach jej využitia
Starostka – plánujeme v roku 2020 výmenu počítača na obecnom úrade pre p. Farkašovú nakoľko
existujúci PC už nespĺňa kapacitu pre programy , ktoré používame. Tento počítač potom umiestníme
v knižnici.
Kontrolór obce prečítal spôsob zmeny rozpočtu a informoval poslancov o tom, že starostka by mohla
zmeny v rozpočte schvaľovať aj sama, ale ona radšej zmeny dá odsúhlasiť aj zastupiteľstvu.
Poslanci ďalšie pripomienky nemali, prečítala návrh uznesenia a za prijatie dala hlasovať.
Poslanci hlasovali:
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice po:
a) schvaľuje zmenu rozpočtu obce Jovice realizovanú rozpočtovým opatrením č. 2/2019 v zmysle
§ 14, ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nalsedovne po:
a) bežný rozpočet po schválení úprav
- príjmy
316 530,67
- výdavky
309 738,67
b) kapitálový rozpočet po schválení úprav
- príjmy
72 478,71
- výdavky
148 914,00
c) finančné operácie po schválení úprav
- príjmy
78 848,00
- výdavky
0

b) schvaľuje v rámci opatrenia č. 2/2019 použitie rezervného fondu vo výške 72 500,- Eur na
financovanie projektu „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Joviciach“ v rámci projektu
č. 072KE130042 cez Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

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

František Barci, Gebe Ján, Martin Dobos

Uznesenie bolo prijaté.
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - schválenie
Starostka oznámila poslancom, že návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady bol zverejnený , ale zo strany obyvateľov obce neboli doručené žiadne
námietky voči zvýšeniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. K návrhu poslanci
nemali žiadne ďalšie pripomienky a starostka to dala hlasovať.
Uznesenie č. 66 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice podľa §4 §6 a 11 ods.4 písm. g zákona č. 369/1990 Z.b. o
obecnom zriadení v z.n.p. sa uznáša na Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jovice č. 3/2019 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

Uznesenie bolo prijaté.

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

František Barci, Gebe Ján, Martin Dobos

6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Jovice - OZ Andreas Cházár
Starostka obce predložila poslancom žiadosť OZ Andreasa Cházára o dotáciu na rok 2020 vo výške
500 €. na podujatie „ XII. Pamätná túra A. Cházára“. OZ A. Cházára tohto ročnú dotáciu riadne
zúčtovala v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Jovice.
Poslanec Martin Dobos dodal len toľko ,že žiadosť o dotáciu doručí aj TJ Mladosť Jovice vo výške
1500 € len na I.polrok 2020. Ďalšiu sezónu neplánujeme nakoľko chýbajú hráči a nemá význam takto
sa trápiť.
Starostka obce upozornila p. Dobosa ,že nech nezabudnú predložiť aj vyúčtovanie za rok 2019.
Poslanci hlasovali
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2008 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Jovice na rok 2020 schvaľuje dotáciu žiadateľovi : Občianske
združenie Andreas Cházár Jovice vo výške 500,- EUR. / päťsto euro / na podujatie XII. Pamätná túra
A. Cházára.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

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

František Barci, Gebe Ján, Martin Dobos

Uznesenie bolo prijaté.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022
Hlavný kontrolór obce prečítal poslancom OZ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2020-2022.
Poslanci k tomu nemali žiadne pripomienky a pokračovali s prerokovaním návrhu viacročného
rozpočtu.
8. Viacročný rozpočet obce na roky 2021-2022 návrh rozpočtu obce Jovice na rok 2020 schválenie
Návrh rozpočtu dostali poslanci na preštudovanie. Návrh je vypracovaný v členení na úrovni hlavnej
kategórie ekonomickej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie.
Starostka obce doplnila do návrhu položku dotácia pre TJ Mladosť Jovice vo výške 1 500,- Eur.

Jednotlivé položky rozoberala aj na podpoložky.
Ďalej ich informovala o tom, že v rozpočte chýbajú príjmy zo ŠR a rozpis kapitálových výdavkov ,
z dôvodu, že ešte nie je známa výška týchto príjmov a nákladov. Tieto sa dopracujú do rozpočtu v
ďalšom rozpočtovom opatrení.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a uzniesli sa.
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice po :
a) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Jovice na
roky 2021 – 2022 a k návrhu rozpočtu Obce Jovice na rok 2020.
b) schvaľuje prebytkový rozpočet Obce Jovice na rok 2020 bez výhrad v celkovej výške príjmov
302 767,00 € výdavkov 284 264,00 € a vzali na vedomie viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022.
c) v súlade s §4 ods. 5 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. súhlasí s
neuplatňovaním programov v rozpočte Obce Jovice od návrhu rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

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

František Barci, Gebe Ján, Martin Dobos

Uznesenie bolo prijaté.

9. Pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu - vyjadrenie zúčastnených majiteľov nehnuteľnosti
Starostka dala slovo pánovi Račkovy, aby sa vyjadril. Ten poznamenal, že nedostal žiadnu odpoveď na
list, ktorý zaslali spoločne s ďalšími obyvateľmi ulice Jasnej.
Starostka poznamenala, že odpoveď ani nemohol dostať, lebo na tomto zasadnutí sa prerokúva
predmetný list. Sľúbila dať vyhotoviť projektovú dokumentáciu na kanalizáciu obyvateľom za výhodnú
cenu čo aj dodržala, ale obyvatelia na výzvu nereagujú a projekty stoja v kancelárii. Obec dala vytýčiť
aj telekom. vedenie a plyn. Na to aby mohla obec konať, musia byť žiadosti podpísané a vydajú sa
povolenia na stavbu.
Račko A. - obec mala na zasadnutie zavolať všetkých podpísaných v liste aby sa vyjadrili
Starostka - pán Tímár zo životného prostredia v Rožňave sa vyjadril, že odbočka je prípravou na
pripojenie na kanalizáciu, a obyvatelia sú povinný sa na ňu napojiť. dokonca obec je ochotná uhradiť aj
náklady na bager.

Ing. Tisza - obyvatelia predsa nemôžu čakať, že starostka ku každému pôjde zvlášť, navrhujem vypísať
termín na stretnutie.
Pán Račko - trval na tom že odpoveď na ďalší list nedostali.
Poslanec Demjan mu vysvetlil, že nemohol, lebo práve o ňom rokujú.
Poslanci hlasovali:
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke stretnutie s majiteľmi nehnuteľností na ulici Jasnej ohľadom
napojenia nehnuteľností na verejnú kanalizáciu.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

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

František Barci, Gebe Ján, Martin Dobos

Uznesenie bolo prijaté.
10. Rôzne
Starostka obce navrhla načať s vysporiadaním pozemku pod budovou TJ a ihriskom, aby sa v
budúcnosti mohla obec uchádzať o dotácie na rekonštrukciu budovy a jej okolia.
Poslanec Ing. Tisza – súhlasím a navrhujem na ďalšie zasadnutie predložiť zoznam vlastníkov
pozemkom aj pod futbalovým ihriskom
Poslanec Albert T. - navrhujem vysypať štrkom cestu k novostavbe Ing. Tomáša Alberta.
Starostka - objednám štrk ešte tento týždeň a vysype sa ak počasie dovolí.
Starostka obce ďalej v krátkosti informovala poslancov, že:
• Ing. Silvester Gebe dal obec na súd, odkiaľ bolo doručené uznesenie, a následne proti ktorému
sa aj odvolal - obsah podania je zvonica na katolíckom kostole
• vianočná zábava - je prihlásených už dosť veľa ľudí, do sviatkov upresníme počet
• mikulášska akcia prebehla v poriadku, prišlo veľa detí aj rodičov
Potom vyhodnotila rok 2019, plánované podujatie boli na 90 % plnené. Poďakovala poslancom a
hlavnému kontrolórovi za dobrú spoluprácu počas celého roka. Starostka obce navrhla v zmysle Zásady
odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Jovice a zamestnancov obce Jovice časť 1 a 2 , §
3 hlavnému kontrolórovi navýšiť decembrový plat o 20%. a § 4, ods. 3 pre poslancov OZ
jednorázovú odmenu vo výške 150,- Eur s výnimkou Františka Barciho, ktorý sa druhý polrok 2019
bez ospravedlnenia ani raz nezúčastnil na zasadnutí a mal pasívny prístup k podujatiam organizovaných
obcou.

Navrhujem to odhlasovať k podujatiam.
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje návrh odmien :
a) pre hlavného kontrolóra v súlade § 18 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov vo výške 20% z mesačného platu na dvanásť mesiacov v roku 2019.
b) pre poslancov Obecného zastupiteľstva jednorázovú mimoriadnu odmenu v zmysle Zásady
odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Jovice časť 2. §4 ods.3. vo výške 150,- EUR s
výnimkou Františka Barciho dôvod pasívny prístup k podujatiam organizovaných obcou.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

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

František Barci, Gebe Ján, Martin Dobos

Uznesenie bolo prijaté.
•

na ďalšie zasadnutie navrhnem plán podujatí na rok 2020, poslanci si môžu tiež pripraviť
návrhy

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

V Joviciach dňa : 16.12.2019
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Ing. Štefan Tisza

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

Vlastimil Demjan

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

