ZÁPI S NICA
ZO 13. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 20. - januára 2020

Prítomní :

Ildikó Lukacsová - starostka obce
Poslanci : Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Gebe Ján, Barci František, Doboš Martin
Neprítomní:
Ing. Tisza Štefan
Ďalší prítomní :

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

Verejnosť:

Ing. Tibor Zagiba

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

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 - OZ JVC.NET
Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov č. 560 a č. 561 nachádzajúcich sa v susedstve
mojich parciel - Zita Mokóová, Mlynská 144, Jovice
6. Uplatnenie si predkupného práva na akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Košice - Mesto Košice
7. Plán podujatí na rok 2020 - návrh
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 6 prítomných , teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Neprítomní poslanec Ing. Tisza Štefan 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: 6

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Gebe Ján, Barci František, Doboš Martin

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: Ing. Tisza Štefan
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Joviciach bol schválený takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 - OZ JVC.NET
Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov č. 560 a č. 561 nachádzajúcich sa v susedstve
mojich parciel - Zita Mokóová, Mlynská 144, Jovice
6. Uplatnenie si predkupného práva na akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Košice - Mesto Košice
7. Plán podujatí na rok 2020 - návrh
8. Rôzne
9. Záver

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

Andrea Farkašová
Ing. Andrea Albertová, Martin Doboš

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení od zasadnutia dňa 16.12.2019
Uznesenie č. 71 /2020
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 16.12.2019 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Uznesenie bolo prijaté.

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Gebe Ján, Barci František, Doboš Martin

Ing. Tisza Štefan

4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 - OZ JVC.NET
Starostka prečítala poslancom žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od OZ Počítačová sieť JVC.NET o
poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu a modernizáciu siete v dome smútku.
Poslanec Dobos - nie obec by mala zaplatiť škody za ukradnuté zariadenie ale mali by ich nárokovať
od páchateľa
Starostka – dotáciu žiadajú na obnovu siete v dome smútku a na modernizáciu siete. Internet od JVC
NET využívajú aj obyvatelia obce.
Ďalšie pripomienky poslanci nemali a uzniesli sa.
Uznesenie č. 72 /2020
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 : OZ
počítačová sieť JVC NET vo výške 500€ na akciu: Obnova a modernizácia siete v dome smútku.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Gebe Ján, Barci František, Doboš Martin

Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
5. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov č. 560 a č. 561 nachádzajúcich sa v susedstve
mojich parciel - Zita Mokóová, Mlynská 144, Jovice
Starostka prečítala žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov č. 560 a 561 od pani Zity Mokóovej
nachádzajúcich sa pri potoku. Poslancom predložila mapku s vyznačenými pozemkami a ich
umiestnením. Vyjadrila sa, že ani v minulosti obec nemala v úmysle predať pozemky pri potoku, a
nemá ani teraz. S predajom, by sme obmedzili aj prístup k brehu potoka Čremošná. Obec nie je nútená
predávať svoj majetok.
Poslanci sa zhodli na tom istom, že pozemky pri potoku sa nebudú predávať a uzniesli sa.
Uznesenie č. 73 /2020
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Zity Mokóovej, Mlynská 144 Jovice o odkúpenie obecných
pozemkov č.parciel 560 a 561.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Gebe Ján, Barci František, Doboš Martin

Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
6. Uplatnenie si predkupného práva na akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Košice - Mesto Košice
Starostka obce informovala OZ o ponuke Mesta Košice o odkúpenie akcií VVS a.s. za cenu 3,30 € /
akciu , ktorá vychádza z odborného posudku znaleckej organizácie value4you, s.r.o Bratislava.
Vyjadrila svoj názor, Mesto Košice má zámer zvýšiť majetkovú účasť v spoločnosti VVS, a.s. , ale naša
obec nie je nútená akcie predávať a v budúcnosti môže sa stať,že budeme nútený rokovať o prevzatie
prevádzky ČOV Jovice preto s odpredajom nesúhlasí.
Poslanci tiež súhlasili s jej názorom
Uznesenie č. 74 /2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku Mesta Košice predkupného práva na akcie VVS a.s.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Gebe Ján, Barci František, Doboš Martin

Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
7. Plán podujatí na rok 2020 - návrh
Starostka prečítala poslancom plán podujatí na rok 2020.

Ing. Zagiba Tibor oboznámil poslancov ohľadom zábavy, ktorú organizuje združenie Andreasa Cházára
dňa 8.2.2020 v miestnom kultúrnom dome.
Poslanec Martin Doboš - zo súťaže vo varení guláša by sa mohla urobiť trošku väčšia akcia.
Starostka - organizátorom súťaže bol OZ Carulossy a minulý rok p. Peter Lučko. Toto podujatie obec
nikdy neorganizovala.
Poslanec Vlastimil Demjan - ak bude obec organizovať oslavu na maďarský sviatok / 15 marec /,
okrem maďarskej hymny treba pustiť aj slovenskú hymnu.
Poslanec Martin Doboš - pri organizovaní obecných akcií , by mal pomáhať každý, alebo nech
nerobíme nič.
Poslanec Ján Gebe - a na maďarskú oslavu budeme spievať len maďarskú hymnu, ďalej namietol,
prečo je kalendár obce len v slovenskom jazyku,
Starostka obce - áno uznávam kalendáre sme dali vyhotoviť len v slovenskom jazyku zatiaľ
reklamáciu sme nedostali zo strany obyvateľov. Touto cestou vyzvem miestne maďarské organizácie
/Csemadok a SMK - MKP / aby tento rok organizovali oslavu 15. marec. To neznamená ,že obec
nebude nápomocná.
Poslanec Ján Gebe - Ohľadom oslavy 15. marca sa dohodne Csemadok na výročnej schôdzi 25.
januára v sobotu.
8. Rôzne
Starostka odovzdala slovo kontrolórovi obce. Ten prečítal plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
Poslanci k plánu nemali žiadne pripomienky a uzniesli sa.
Uznesenie č. 75 /2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2020.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Gebe Ján, Barci František, Doboš Martin

Ing. Tisza Štefan

Uznesenie bolo prijaté.
Starostka informovala OZ o:
- v piatok 17.1.2020 prebehla v obci následná kontrola od PPA na projekt asfaltovania ciest v obce,
nenašli žiadne nezrovnalosti, obec môže v najbližšej dobe očakávať úhradu žiadosti

- nájomcovia v obecnej bytovke č. 225 úplne prestali platiť nájom, v týchto dňoch žiadajú pečiatky na
príspevok na bývanie, ale nedostanú ho.
Poslanci sa zhodli na tom, že treba zistiť možnosti predaja bytoviek a predať ich za symbolickú cenu
- Poslanec Ján Gebe - verejné osvetlenie by mohlo svietiť celú noc, lebo po jej vypnutí o 23.00 rómske
obyvateľia chodia po dedine
Starostka - verejné osvetlenie nebude svietiť celú noc, lebo sa zdvojnásobia náklady na elektrinu
máme skúsenosti z minulosti. Riešenie rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Poslankyňa Albertová - treba zistiť, či nie je vypísaný projekt na verejné osvetlenie, ktoré by bolo
úspornejšie
- Poslanec Doboš - treba opätovne vyzvať pána Kováča na vyčistenie potoka, lebo napriek sľubom ešte
stále nie je vyčistený
- Starostka - plánujem verejnú schôdzu na február, ale len po ročnej uzávierke
9. Záver
Zasadnutie ukončila a prítomným poďakovala za účasť Ildikó Lukacsová, starostka obce.
Ildikó Lukacsová
starostka obce
...................................

V Joviciach dňa : 20.1.2020
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Ing. Andrea Albertová

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

Martin Dobos

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

