ZÁPI S NICA
ZO 17. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 27. - júla 2020

Prítomní :

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

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

Verejnosť:

Ing. Eleonóra Gebeová, Ladislav Petro

PROGRAM:
1. Otvorenie , schválenie programu
2. Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Žiadosť o finančný príspevok na obnovenie príjazdovej cesty s mostom
5. Žiadosť o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke
6. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu
7. Referát starostky
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 boli všetci prítomní , teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať
sa.
Starostka obce Ildikó Lukacsová prítomných oboznámila s návrhom programu zasadnutia a o odročení
bodu 6 z dôvodu nekompletnosti projektu a doplnení Žiadosti o vydanie potvrdenia.
K návrhu neboli vznesené pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje program rokovania .

Hlasovanie : za: 7

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

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Joviciach bol schválený takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Žiadosť o finančný príspevok na obnovenie príjazdovej cesty s mostom
Žiadosť o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke
Žiadosť o vydanie potvrdenia
Referát starostky
Rôzne
Záver

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

Andrea Farkašová
Ján Gebe , Vlastimil Demjan

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení zo zasadnutia dňa 15.6.2020

Uznesenie č. 97 /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 15.6.2020 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri

0

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

hlasovaní :

Uznesenie bolo prijaté.
4. Žiadosť o finančný príspevok na obnovenie príjazdovej cesty s mostom
Starostka – na miestnom šetrení dňa 8.júla u pánovi Gérecovi po povodni sa poslanci dohodli, že
povodňou poškodený most opraví obec, ale keďže to nie je obecný majetok a statika je porušená a nie
je vo vlastníctve obce, obec nemôže investovať do cudzieho majetku. Majiteľom som navrhla požiadať
obec o pomoc v núdzi spôsobené živelnou pohromou.
Poslanec Barci F. - ak sa im prizná príspevok, aj ja podám žiadosť aj moje mosty sú poškodené teraz
som robil jeden most.
Poslanec Gebe J. - tie mosty sú legálne ? Nasleduje to , že každý bude žiadať peniaze na opravu.
Kontrolór obce – ide o obecné peniaze, poslanci rozhodnú, či pomôžu. Zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení par. 3 ods. 4 cit. Obec je povinná poskytnúť pomoc obyvateľom obce nevyhnutnú
okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou
udalosťou najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo materiálnu pomoc. V zmysle zákona môže
obec preplatiť potrebný materiál na pomoc ,len treba určiť výšku.
Poslanec Albert T. - môj názor v takýchto situáciach treba poskytnúť pomoc.
Poslanec Ing. Tisza Š. - môžeme očakávať potom aj ďalšie žiadosti , preto navrhujem nájsť také
riešenie ,čo vieme poskytnúť aj ďalším žiadateľom v rámci nášho rozpočtu.
Poslanec Demjan V. - zo žiadosti nevyplýva , že v akej výške bude tá oprava.
Starostka – obec mosty nebude opravovať každému a hlavne nie ak sú opotrebované používaním a nie
poškodené v dôsledku záplavy. 3. júla som bola na mieste a vykonala som obhliadku pýtala som sa na
škody a jedine rodina Géreczová nahlásila škodu. Piatok a v sobotu členovia DHZO čistili len
zaplavené studne. Nebudeme riešiť spôsob opravy, ale riešime možnosť poskytnutia pomoci v rámci
našich možnosti.
Poslanec Dobos M. - navrhujem sumu 150 €
Poslanci nesúhlasili s návrhom a po diskusií dohodli sa hlasovať o sume 100 € .
Poslanci sa uzniesli.
Uznesenie č. 98 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach schvaľuje jednorazový príspevok v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení par.3 ods.4 na stavebný materiál potrebný na opravu poškodeného mosta v
dôsledku záplavy dňa 3.7.2020 pre PaedDr. Klaudiu Géreczovú trvale bytom Mlynská 142, Jovice vo
výške 100,- euro.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

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

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Uznesenie bolo prijaté.

5. Žiadosť o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke
Starostka – obci bola doručená žiadosť od spoločnosti ORION TIP SK, a.s. na prevádzkovanie
stávkového terminálu v prevádzke Hostinec Slniečko , Jovice č. 65.
Poslanec Barci – doteraz sme mali automat od českej firmy, teraz to bude slovenská.
Starostka – keďže obec nemá VZN o hazardných hrách, musí dať súhlas obecné zastupiteľstvo. Súhlas
obce potrebujú na vybavenie licencie na prevádzkovanie kurzových stávok. Samotný žiadosť poslanci
obdržali spolu s pozvánkou.
Uznesenie č. 99 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice dáva súhlas pre ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 058 01
Poprad, IČO: 51 404 583 na umiestnenie a prevádzkovanie kurzových stávok na území obce v
prevádzke Hostinec Slniečko, Hlavná 65, Jovice.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.
6. Žiadosť o vydanie potvrdenia
Starostka – jedná sa o pozemok parc.č. 1214 , TTP pred pánom Olexákom. Ide o prevod parc.č. 1214/2
vo výmere 522 m2 medzi p. Dobošom a Olexákom a aby kúpnu zmluvu kataster zapísal musia
predložiť vyjadrenia obce , že spomínaná parcela , ktorá je menšia ako 2000 m2 sa nachádza v
územnom pláne alebo pláne zóny a je určená na výstavbu a nejde teda o drobenie pozemkov. Poslanci
preštudovali Geometrický plán č. 36 210 161-39/2017 zo dňa 21.3.2017 vyhotovený Geodéziou
Rožňava, s.r.o., Kosu Schoppera 22, Rožňava. Starostka dodala len toľko , že pozemok sa nachádza v
blízkosti zastaveného územia obce a nevidí dôvod žiadosti nevyhovieť.

Poslanec Ing. Tisza. Š. - nech si to vysporiada a treba s tým súhlasiť

Uznesenie č. 100 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice súhlasí s vydaním potvrdenia, že parcela C-KN č. 1214/2 o
výmere 522 m2 Trvalý trávnatý porast , ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 36 210 16139/2017 z C-KN parcely č.1214 o výmere 6653 m2 vedenom na LV č. 1229 je umiestnená podľa plánu
zóny v časti, ktorá sa nachádza v blízkosti zastavaného územia obce a je určená na výstavbu.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

1

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Tibor Albert

Uznesenie bolo prijaté.
7. Referát starostky obce
Starostka informovala OZ o:
- Ing. Walentinová v roku 2018 vystavila faktúru za vykonané služby v rokoch 2015-2017 na základe
mandátnej zmluvy, ktorú sme s ňou mali uzavretú na prenesený výkon štátnej správy , vtedy sa jej
platila určitá suma za obyvateľa obce, ktorú každý rok zvyšovala dodatkom. Posledný dodatok č. 5
obci nebol doručený, preto táto faktúra nebola uhradená. Keďže ona mala originál, poskytla obci kópiu,
ktorá bola vtedajším starostom riadne podpísaná ešte v roku 2014. Na základe tohto dodatku ona žiada
doplatok za roky 2015-2017, ktoré jej neboli vyplatené.
Kontrolór obce – bývalí starosta ten dodatok podpísal bez súhlasu obecného zastupiteľstva.
Poslanec Ing. Tisza Š. - kedy bola faktúra vystavená, je tu otázka, či si splnila úlohu a či tá suma je
adekvátna. Ak je zmluva platná, tak to môžeme zaplatiť.
Poslanec Demjan – prečo doteraz neposlala faktúru
Starostka – v predchádzajúcich rokoch vyúčtovanie bola vystavená vo forme listu na základe
mandátnej zmluvy faktúrou sme začali od roku 2018 vtedy bola uzavretá nová zmluva s novými
podmienkami. Teraz paušál už neplatí zaplatené má len za vybavené a odovzdané spisy. Ing.
Walentínová trvá na úhrade lebo ona všetky úkony za tie roky vybavila. Faktúra bola vystavená
20.9.2018 ale Dodatok č.5 bývalí starosta nepredložil a s pani Walentínovou to neriešil. Na to vie
odpovedať len on.

Poslanec Barci F. - nespomínam si na to.
Poslanec Ing. Tisza Š. - a môžeme to dodatočne odsúhlasiť?
Poslankyňa Albertová A. - ak dobre viem p. Walentínová robí aj pre okolité obce ak aj ostatné obce
zaplatili takúto sumu, tak to treba zaplatiť.
Starostka – viem ,že Krh. Dlhá Lúka má zmluvu uzatvorenú za rovnaké podmienky. Ja som vykonala
kontrolu v účtovníctve a fakturovaná suma je v poriadku p. Walentínovej za tie roky boli vyplatené len
financie zo ŠR za prenesený výkon štátnej správy, paušál za obyvateľov nedostala.
Poslanec Demjan – keď prácu za tú dobu vykonala riadne treba to vysporiadať.

Uznesenie č. 101 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice súhlasí s úhradou faktúry č.09/18 pre Ing. Evu Walentinovú, P.
Dobšinského 782/22, Rožňava v sume 4 475,00 EUR v zmysle Dodatku č. 5 k Mandátnej zmluve
č.12/05 uzavretej dňa 10.01.2014.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.
- ohľadom žiadosti Ing. Tomáša Alberta doručenej na minulé zasadnutie, starostka dodala , že kým
obec nebude mať územný plán všetky podanie ohľadom výstavby bude obecné zastupiteľstvo posúdiť
individuálne.
Poslanec Albert T. - p. Dobošovi sa tiež musíme rozhodnúť
Starostka – p. Doboš na obecnom úrade nebol, nič nepodal, nemáme čo riešiť.
Obec súkromné IBV môže podporovať , pri stavebnom konaní investor musí požiadať obec o
stanovisko a vtedy vy poslanci sa rozhodujete.
Poslanec Demjan V. - ak obec pozemky odkúpi, okamžite budú nárokovať za asfalt, verejné osvetlenie
budú chcieť všetko hneď a obec na to nemá finančné prostriedky.
Kontrolór obce – sú tu dve možnosti, obec môže odkúpiť pozemky a vybudovať základné inžinierske
siete / komunikácia, verejné osvetlenie, kanalizácia atď. / cez rôznych projektov , alebo nech všetko
urobia majitelia a potom to obec preberie do správy.
Poslanec Demjan – nerobme si problémy, súhlasím s druhým riešením
Poslanec Ing Tisza – majiteľom treba oznámiť, že obec nehodlá robiť na tých pozemkoch nič

Poslanec Demjan – nech obec pošle majiteľom písomné stanovisko
- Poslanec Dobos M. dal návrh na odstránenie zvyšok autobusovej zastávky pred jeho domom z
dôvodu, že rómsky obyvatelia sa tam schádzajú a robia tam bordel a v noci hlukom obťažujú okolo
bývajúcich obyvateľov
Poslanec Barci F. - kto je vlastníkom autobusovej zastávky?
Starostka – je v správe obce, lebo ma kontaktovali z Košíc , že pri hydine musíme upratať autobusovú
zastávku.
Poslanec Demjan V. - ak nespĺňa účel, treba ho odstrániť
Uznesenie č. 102 /2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odstránením už nefunkčnej autobusovej zastávky na ulici Hlavnej pred
rodinným domom súp. č. 30.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.
- po povodni dobrovoľní hasiči vyčistili studne. Pán Kováč nesľúbil, že odstráni nánosy v zákrutách.
Pán Mezei R. má menší bager, ktorý sa tam zmestí a on to vyčistí. Potok u Alberta Emila je tiež v zlom
stave, koryto je zúžené a zarastené stromami tam sme dohodli stretnutie p. Kováčom od Povodie
Hrona na 29. júla.
Poslanec Demjan V. – treba sa starať o to, aby sa voda z okolitých polí dostala do potoka na druhej
strane;
Starostka - SC KSK Rožňava v júni vyčistili rúru a vykopali aj jamu , ale to nie je riešenie. Voda sa
nazbiera cca zo 700 ha ornej pôdy. Vodné toky sú zarastené a neudržiavané v mimo zastavenom území
obce , ale aj v k.ú Krh.Dlhá Lúka a Krh.Podhradie.
Poslanec Demjan V. - opakovane treba písať pre SC KSK , aby spolu so SVP komplexne riešili náš
problém.
- navštívila nás riaditeľka Eva Ványiová zo školy vo Váci, doniesla celoročný program z príležitosti
vyhlásenia Roku Andreja Cházára. Program prečítal poslanec Ing. Tisza Š.

- doručili nám pozvánky pre poslancov na program Gombaszögi Közéleti Piknik , ktoré starostka
rozdala každému poslancovi. Program sa uskutoční 30. júla v Gombaseku prihlásiť sa treba do 28.
júla.
- ohľadom žiadosti pána Račka na minulom zasadnutí, pán Račko do dnešného dňa nič nepodal. Pán
Albert Tibor a Albert Dezider tak isto sa nevyjadrili.
- Poslanec Ing. Tisza Š. – navrhujem organizovať spoločnú opekačku v takej podobe ako sme to
urobili minulý rok pri vatre.
Starostka - navrhla termín 5 septembra sobotu v poobedňajších hodinách.
Poslanci s návrhom súhlasili a dohodli sa, že podrobnosti a presný program určia na pracovnom
stretnutí v auguste.

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

Ildikó Lukacsová
starostka obce
...................................

V Joviciach dňa : 27.7.2020
Zapísala: Andrea Farkašová

Overovatelia

Podpis

Gebe Ján

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

Demjan Vlastimil

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

