ZÁPI S NICA
ZO 15. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 18. - mája 2020

Prítomní :

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

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

Verejnosť:

Ing. Eleonóra Gebeová

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území
obce Jovice
5. Správa o výsledkoch hlavného kontrolóra Obce Jovice
- Finančná správa čerpania dotácií z rozpočtu obce Jovice za rok 2019
- Ročná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
- Prehľad pohľadávok obce k 31.12.2019
6. Žiadosť o dotáciu – Rímskokatolícka cirkev farnosť Krásnohorské Podhradie
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 - schválenie
8. Žiadosť o prehodnotenie vypracovania projektovej dokumentácie ku kanalizácii na ulici
Vŕbová a parcele č. 1213/1
9. Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0956/VSD/2020 – názov stavby: „Jovice úprava VN
223 po TS1“
10. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu – predloženie návrhu – prípravné práce
11. Referát starostky obce
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 6 prítomných , teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Neprítomní poslanec Ján Gebe 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,
Ing. Štefan Tisza, Barci František, Doboš Martin
proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 Ján Gebe
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
Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území
obce Jovice
5. Správa o výsledkoch hlavného kontrolóra Obce Jovice
- Finančná správa čerpania dotácií z rozpočtu obce Jovice za rok 2019
- Ročná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
- Prehľad pohľadávok obce k 31.12.2019
6. Žiadosť o dotáciu – Rímskokatolícka cirkev farnosť Krásnohorské Podhradie
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 - schválenie
8. Žiadosť o prehodnotenie vypracovania projektovej dokumentácie ku kanalizácii na ulici
Vŕbová a parcele č. 1213/1
9. Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0956/VSD/2020 – názov stavby: „Jovice úprava VN
223 po TS1“
10. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu – predloženie návrhu – prípravné práce
11. Referát starostky obce
12. Záver

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Andrea Farkašová
Overovatelia zápisnice: Tibor Albert, František Barci
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení od zasadnutia dňa 11.3.2020

Uznesenie č. 79 /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 11.3.2020 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Štefa Tisza, Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
4. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území
obce Jovice
Starostka obce informovala poslancov, že od 1.1.2020 môže obec ustanoviť vlastnú šírku ochranného
pásma okolo pohrebiska. Pôvodný 50 metrov sa môže zmeniť aj na menej, viac nie.
Poslanec Barci- môže ostať 50m
Poslanec Albert Tibor – obecná bytovka je vo vzdialenosti cca 37 metrov
Starostka obce – vzťahuje sa to na nové stavby, na staré nie
Poslankyňa Albertová a Ing. Tisza – môže ostať 50 metrov
Ďalšie pripomienky poslanci nemali, ostatné náležitosti návrhu VZN ostávajú bez zmeny a uzniesli sa.
Uznesenie č. 80 /2020
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.1/2020 o ochrannom
pásme pohrebísk na území obce Jovice.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan, Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
5. Správa o výsledkoch hlavného kontrolóra Obce Jovice
- Finančná správa čerpania dotácií z rozpočtu obce Jovice za rok 2019
- Ročná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
- Prehľad pohľadávok obce k 31.12.2019
Kontrolór obce prečítal poslancom Finančnú správu čerpania dotácií z rozpočtu obce Jovice za rok
2019.
Starostka upozornila TJ Mladosť Jovice na správnosť vypĺňania pokladničných dokladov a dodržanie
termínu vyúčtovanie dotácie podľa VZN .
Poslanci po vypočutí nemali žiadne námietky a uzniesli sa.
Uznesenie č. 81 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Finančnú správu čerpania dotácií z rozpočtu
obce Jovice za rok 2019.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan , Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
V pokračovaní tohto bodu kontrolór obce prečítal poslancom Ročnú správu o kontrolnej činnosti za
rok 2019.
Poslanci po vypočutí nemali žiadne námietky a uzniesli sa.
Uznesenie č. 82 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2019.
Hlasovanie:

Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan , Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
Kontrolór obce oboznámil poslancov obsahom správy Prehľad pohľadávok obce k 31.12.2019.
Poslanci po vypočutí nemali žiadne námietky a uzniesli sa.
Uznesenie č. 83 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice
pohľadávok obce Jovice k 31.12.2019.

berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra Prehľad

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan , Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
6. Žiadosť o dotáciu – Rímskokatolícka cirkev farnosť Krásnohorské Podhradie
Starostka obce stručne oboznámila poslancov s obsahom žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá žiada
obec o dotáciu vo výške 1 000 eur na údržbu budovy slúžiace na cirkevné účely / kostol/. V zmysle
Všeobecného záväzného nariadenia č.3/2002 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, obec môže
poskytnúť dotáciu organizáciám so sídlom na území obce Jovice, alebo ktoré pôsobia , vykonávajú
činnosť na území obce.
Poslanec Demjan – cirkev poskytuje službu pre našich obyvateľov a Jovice patrí pod farnosť v
Krásnohorskom Podhradí.
Poslanec Ing. Tisza – oprava strechy je nutná z dôvodu, že šindle sa zo strechy šmýkajú dole a počas
ich výmeny by sa už natrela aj zvonica. Na plánovanú údržbu budeme používať aj vlastné prostriedky.
Starostka – krytinu na streche nutné opraviť na to nás upozornil aj statik keď bol pozrieť vežu.
Ďalšie pripomienky poslanci nemali a uzniesli sa.

Uznesenie č. 84 /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 :
Rímskokatolícka cirkev farnosť Krásnohorské Podhradie vo výške 1 000,- EUR. / jeden tisíc eur / na
údržbu budovy slúžiace na cirkevné účely v Joviciach.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržali sa:

1

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan, Barci František, Doboš Martin

Tibor Albert

Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – schválenie
Starostka obce prečítala a vysvetlila jednotlivé položky , ktoré sú predmetom zmien v rozpočte
rozpočtovým opatrením č.1/2019 a otvorila diskusiu k zmenám v rozpočte. Rozpočtové opatrenie
č.1/2020 poslanci dostali spolu s pozvánkou na preštudovanie.
Poslanci pripomienky nemali, prečítala návrh uznesenia a za prijatie dala hlasovať.
Poslanec Ing. Tisza – navrhujem na ďalší rok zakúpiť premietačku s plátnom na prezentácie materiálov
počas zasadnutia OZ . Zariadenie môžeme využiť aj na rôznych podujatiach.
Kontrolór obce skonštatoval, že úprava rozpočtu je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a
zákonom o obecnom zriadení.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a uzniesli sa
Uznesenie č. 85 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje zmenu rozpočtu obce Jovice realizovanú rozpočtovým
opatrením č. 1/2020 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
324 336,03

- výdavky

297 372,10

b) kapitálový rozpočet po schválení úprav
- príjmy
96 095,69
- výdavky
36 060,00
c) finančné operácie po schválení úprav
- príjmy
4 429,04
- výdavky
0
Rozpočet sa mení v príjmoch na 424 860,76 EUR a výdajoch na 333 432,10 EUR.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan, Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
8. Žiadosť o prehodnotenie vypracovania projektovej dokumentácie ku kanalizácii na ulici
Vŕbová a parcele č. 1213/1
Starostka obce – pán Ing. Albert Tomáš ešte v roku 2018 požiadal obec o zavedenie kanalizácie k jeho
parcele č. 1213/1 v k.ú. Jovice. Obec požiadala pána Ing. Bela o vypracovanie stanoviska, či je na tej
parcele možné vybudovanie kanalizácie. Podľa jeho výpočtov je to nerealizovateľné. Pán Ing. Albert
vykonal tiež výpočty a tvrdí, že pán Belo sa pomýlil a jeho výpočty sú nesprávne. Zároveň che aj
informácie o možnosti vyhotovenie projektovej dokumentácie kanalizačného vedenia aj na časť
súkromnej cesty par.č. 1211/1. Zároveň zaujíma aj o možnosti , v prípade ak obec obdrží financie alebo
dotácie z európskych fondov mohla by realizovať kanalizáciu na parc.č. 1211/1. A obec kanalizáciu na
súkromnom pozemku budovať nebude.
Ing. Gebeová – zatiaľ žiadame len na obecný pozemok, a potom na ďalšiu parcelu
Poslanec Albert Tibor – aj na ulicu Vrbovú by sa mohla zaviesť kanalizácia
Starostka – uznávam pôvodný realizačný projekt je z roku 2002 rozšírenie bolo v roku 2005. Ulica
Vŕbová nebola ani v pôvodnom projekte. Projekt môžeme rozšíriť na tie parcely , ktoré sú vo
vlastníctve obce. Na rozšírenie pôvodného projektu potrebujeme súhlas projektanta.
Poslanec Barci – ani na ul. Cházára nie je projekt.
Starostka – Ul. A. Cházára je v projekte len úsek je nepovolené z dôvodu , že p. Tóth Štefan bývalý
majiteľ záhrady pri zvonici nepodpísal vecnú bremenu. V rámci možnosti oslovím p. Mariana Farkaša
aktuálneho majiteľa , či súhlasí zriadením vecného bremena na spomínanú záhradu a potom vieme
začať konať v zmysle stavebného zákona .
Poslanec Demjan – ak sa p. Belo pomýlil vo výpočtoch, treba to prepočítať
Ing. Gebeová – vyzývam pána Bela, nech opraví svoje výpočty

Poslanec Ing. Tisza – treba už prehodnotiť celý projekt nakoľko obec od roku 2002 sa rozrastala
pribudli nové rodinné domy . Rozšírenie alebo nové riešenie je potrebné.
Starostka - písomne vyzvem projektanta , aby ešte raz vykonal miestne zisťovanie a prepočítal
spomínané dĺžky , a vydal písomné stanovisko o možnostiach rozšírenie pôvodného projektu , alebo
vyhotoviť nový projekt na potrebné úseky.
9. Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0956/VSD/2020 – názov stavby: „Jovice úprava VN
223 po TS1“
Starostka – v roku 2015 bola uzavretá zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s VSD a.s. Košice v
súvislosti s realizáciou drobnej stavby „Jovice úprava VN 223 po TS1“ . Obci teraz bola doručená
riadna zmluva o zriadení vecného bremena na vymenené stĺpy el. vedenia, ktoré sa v minulosti
realizovali na parcele reg. E KN č.684/1 a reg. C KN č. 135/2, 204/1, 204/4 a 621/1 . VSD uhradí obci
jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti spolu vo výške 660,55 EUR.
Starostka dala návrh uznesenia na hlasovanie.
Uznesenie č. 86 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice s ch v a ľ u j e uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena v zmysle ust.§ 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. č. 0956/VSD/2020.
Povinný z vecného bremena:
Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice, IČO: 00594784, Ildikó Lukacsová - starostka
Oprávnený z vecného bremena:
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361,
zast. Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod
JUDr. Samuel Szunyog, vedúci odboru, Vlastnícky a komunikačný manažment
Predmet vecného bremena:
zaťažené nehnuteľnosti - pozemky v k.ú. Jovice a to:
- parcela registra „E“ č. 684/1, ostatná plocha o výmere 8 688 m2,
- parcela registra „C“ č.135/2, zastavené plochy a nádvoria o výmere 925 m2,
- parcela registra „C“ č. 204/1, zastavené plochy a nádvoria o výmere 183 m2,
- parcela registra „C“ č. 204/4, zastavené plochy a nádvoria o výmere 2 264 m2,
- parcela registra „C“ č. 621/1, zastavené plochy a nádvoria o výmere 4 574 m2,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena. Vlastníctvo pozemku parc.
č. 684/1 je zapísané na liste vlastníctve č. 1021 a vlastníctvo pozemkov parc.č. 135/2, 204/1, 204/4 a
621/1 je zapísané na liste vlastníctva č. 415.
Finančná odplata za zriadenie vecného bremena:

Vecné bremeno je zriadené odplatne za jednorazovú odplatu vo výške 660,55 EUR.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan , Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
10. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu – predloženie návrhu – prípravné práce
Starostka predložila poslancom predbežný nákres na prestavbu budovy obecného úradu v prípade ,keď
stravovanie v MŠ bude zabezpečená dodávateľským spôsobom. Rekonštrukcia obecného úradu by
zahŕňala výmenu strechy, okien, dverí, zateplenie obvodových múrov, zateplenie stropov,
elektroinštaláciu , kúrenie, bezbariérový prístup. Návrh obsahuje zmeny v interiéru celej budovy.
Poslanci zhodli, že do kuchyni investovať pri počte 15 detí je nereálne a stravu sa dá zabezpečiť aj
iným spôsobom. Navrhnuté dispozičné riešenie poslanci pozreli a nemali k nemu žiadne námietky.
Uznesenie č. 87 /2020
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie na
„Rekonštrukciu budovy obecného úradu“ na základe predloženého návrhu v súlade so zákonom
verejného obstarávania.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Uznesenie bolo prijaté.

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan , Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

11. Referát starostky obce
Starostka informovala OZ o:
- Projekt PPA je ukončený, kontrola prebehla v poriadku finančné prostriedky boli poukázané na účet
obce vo výške 96 095,69 EUR
- Miestnu komunikáciu na parcele č. 1213/1 pri ihrisku sme očistili a vysypali štrkom
- SVP, š.p. Banská Bystrica odpovedalo na opätovnú výzvu obce vyčistenia potoka, v ktorej uvádza, že
nezistili žiaden havarijný stav, ani extrémne zanesené prietočné profily vodných tokov , čo by
vyžiadalo okamžité nasadenie strojných mechanizmov. To uznali , že vyčistenie uvedených korýt bolo
prisľúbené ešte v roku 2019 , ale vzhľadom na riešenie naliehavejších úloh k realizácií týchto prác
nedošlo. Nakoniec uviedli, že vzhľadom na finančné krytie je termín týchto prác otázny.
- Na rozšírenie verejného osvetlenia na parc.č. 1213/1 pri ihrisku pán Szalai doručil projekt, ktorý je
ale chybný požiadala som ho prepracovať
- Kanalizačné prípojky na ulici Jasná, Mlynská sú urobené,väčšina obyvateľov je napojených, obecné
bytovky sa napojili tiež, osadili sa mreže do šácht, aby zachytávali hrubé nečistoty
- Bolo doručené uznesenie zo súdu ohľadom súdneho sporu s Ing. Gebem – jeho žiadosť bola
zamietnutá aj odvolacím súdom v Košiciach a celá vec je uzavretá
- Kontajner na cintoríne sa rozpadáva, urobili sme prieskum a máme cenovú ponuku č.488/2020 na
nový od MEVA-Sk, s.r.o. Rožňava v cene 1 390,- € bez DPH . Dopravu zabezpečia zadarmo. V
rozpočte na rok 2020 sme plánovali nákup nového kontajnera. Starostka dala návrh uznesenia na
hlasovanie.
Uznesenie č. 88 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice na základe cenovej ponuky od MEVA-SK, s.r.o.
nákupom nového kontajnera v objeme 10 m3 za cenu 1 390,- € bez DPH.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Uznesenie bolo prijaté.

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan , Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

súhlasí s

- ZMOS zaslalo zoznam vypísaných výziev na dotácie, ale pre našu obec vyhovuje len tá, ktorá sa týka
rómskych obyvateľov, poprípade na biologicky rozložiteľný odpad
- plánované podujatia v obci boli realizované do marca, od vtedy kvôli COVID 19 všetko stojí
Poslanec Barci – žiadam o odpustenie miestnych poplatkov za Hostinec Slniečko ,nakoľko sme
museli zatvoriť prevádzku kvôli opatreniu ÚVZ SR na zamedzenie šíreniu vírusu covid 19 .
Starostka - odpustiť platenia dane a miestnych poplatkov potom treba aj ostatným podnikateľom
pôsobiace na území obce Jovice , ktorí mali takisto zatvorené prevádzky.
Poslanci nemali námietky a návrhom súhlasili.

Uznesenie č. 89 /2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpustením alikvotnej časti miestnych poplatkov t.j. daň z
nehnuteľnosti, poplatok za odvoz komunálneho odpadu a poplatok za kanalizáciu, podnikateľom, ktorí
mali zatvorené prevádzky kvôli opatreniu UVZ SR na zamedzenie šíreniu vírusu covid 19, na dobu od
16.3.2020 až do otvorenia.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

1

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Vlastimil Demjan,
Ing. Tisza Štefan , Barci František, Doboš Martin

Gebe Ján

Uznesenie bolo prijaté.
Poslanec Ing. Tisza – dobre by bolo pokračovať v čistení brehu potoka za p. Lučkom a vytvoriť priestor
na oddych pre turistov.
Poslanec Barci – ak obec kúpi farbu, som ochotný natrieť pomník v Köpűs zákrute
Starostka – plánujeme najprv vyčistiť priestor okolo pomníka a vysadíme tam nijaké rastliny a potom
natrieme aj pomník. Špic v zákrute pri parku nebudeme vysádzať kvetmi, ale vysypeme štrkom,
nakoľko je zbytočné tam vysádzať lebo cez to krížom chodia ľudia a aj tak tam všetko pošľapú , ale v
strede plánujeme uložiť nízke ozdobné kríky.

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

V Joviciach dňa : 18.5.2020
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Tibor Albert

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

František Barci

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

