ZÁPI S NICA
ZO 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA

29.3. 2021

Prítomní :

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

Ing. Ondrej Bartuš, hlavný kontrolór, Helena Tóthová zam.

Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie , schválenie programu
2. Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Prevod nehnuteľnosti časti pozemku p.č. 684/1 ostatná plocha a pozemku
p.č. 209/4 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Jovice pre: Tibor Albert, Hlavná 76, 049 45
Jovice, Priška Albertová, Hlavná 76, 049 45 Jovice
Adrián Albert, Zakarpatská 1870/1, 048 01 Rožňava
Jaroslav Račko, Hlavná 214, 049 45 Jovice - schválenie
5. Všeobecné záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Joviciach č.2/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - schválenie
6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Joviciach - schválenie
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021
8. Audit verejného osvetlenia obce Jovice
9. Zmluvy a faktúry za I.Q 2021
10. Referát starostky
11. Rôzne
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 boli 7 prítomní , teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať
sa.
Starostka obce Ildikó Lukacsová prítomných oboznámila s návrhom programu zasadnutia.
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, František Barci, Ján Gebe, Martin Dobos
proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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. Prevod nehnuteľnosti časti pozemku p.č. 684/1 ostatná plocha a pozemku
p.č. 209/4 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Jovice pre: Tibor Albert, Hlavná 76, 049 45
Jovice, Priška Albertová, Hlavná 76, 049 45 Jovice
Adrián Albert, Zakarpatská 1870/1, 048 01 Rožňava
Jaroslav Račko, Hlavná 214, 049 45 Jovice - schválenie
5. Všeobecné záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Joviciach č.2/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - schválenie
6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Joviciach - schválenie
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021
8. Audit verejného osvetlenia obce Jovice
9. Zmluvy a faktúry za I.Q 2021
10. Referát starostky
11. Rôzne
12. Záver

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Helena Tóthová
Overovatelia zápisnice: Ing.Andrea Albertová, Ing.Štefan Tisza
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce prítomných oboznámila s plnením uznesení zo zasadnutia dňa 14.12.2020

Uznesenie č. 121 /2021
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 14.12.2021 zo zasadnutia OZ.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.

4. Prevod nehnuteľnosti časti pozemku parc.č. 684/1ostatná plocha a pozemku p.č. 209/4
zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Jovice
Pani starostka informovala prítomných, že p. Adrián Albert vo februári telefonicky oznámil, že
nemá záujem o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti parc.č. 149/2 a 209/13.
Ing. Jaroslav Palacko medzitým dodal geometrický plán zo dňa 1.12.2020 na oddelenie pozemkov
p.č.149/1-3 , 209/12-14 a na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov p.č.149/1-3. Ten predaj sa
môže uskutočniť pre ostatných dvoch záujemcov, a to pre p. Tibora Alberta s manželkou a p.
Jaroslava Račku. Zvyšok pozemku, o čo nemá záujem p.Albert Adrián, ostáva naďalej v majetku
obce. Pani starostka prečítala návrh uznesenia prevodu nehnuteľnosti časti pozemku pre p.Tibora
Alberta s manželkou a pre p. Jaroslava Račku. Po právnickej stránke je potrebné prekonzultovať s
právničkou obce a tak vypracovať zmluvu o predaji.
Poslanci nemali pripomienky a uzniesli sa.

Uznesenie č. 122 /2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje prevod obecného majetku v katastrálnom území
Jovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to odpredajom časti novovytvorených
parciel, registra KNC:
parcela číslo - 149/1, vo výmere 266 m2, záhrada
parcela číslo – 209/12, vo výmere 8 m2, zastavaná plocha
ktoré vznikli odčlenením z parcely číslo 684/1, registra „E“, k.ú. Jovice vedenej na liste vlastníctva
Obce Jovice č. 1021 a z parcely číslo 209/4, registra „C“, k.ú. Jovice vedenej na liste vlastníctva
Obce Jovice č.415 na základe predloženého geometrického plánu č. 46933239-98/2020 zo dňa
01.12.2020 spracovaný Ing. Jaroslavom Palackom a to v prospech kupujúcich Tibora Alberta, rod.
Albert, nar. 14.06.1959 a Prišku Albertovú, rod. Zsebiková, nar. 27.07.1963, obaja trvale bytom
Hlavná 76, 049 45 Jovice v hodnote 1,- € / m2 ( čo predstavuje sumu 274,- €).
Obec Jovice uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti z dôvodu, že

uvedené pozemky sú oplotené k pozemkom vo vlastníctve budúcich nadobúdateľov, ktorí sa
pozemky upravili, uspôsobili na užívanie a užívajú v dobrej miere.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 123 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje prevod obecného majetku v katastrálnom území
Jovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to odpredajom časti novovytvorených
parciel, registra KNC:
parcela číslo - 149/3, vo výmere 295 m2, záhrada
parcela číslo – 209/14, vo výmere 30 m2, zastavaná plocha
ktoré vznikli odčlenením z parcely číslo 684/1, registra „E“, k.ú. Jovice vedenej na liste vlastníctva
Obce Jovice č. 1021 a z parcely číslo 209/4, registra „C“, k.ú. Jovice vedenej na liste vlastníctva
Obce Jovice č.415 na základe predloženého geometrického plánu č. 46933239-98/2020 zo dňa
01.12.2020 spracovaný Ing. Jaroslavom Palackom a to v prospech kupujúceho Jaroslava Račka ,
rod. Račko, nar. 08.01.1984, trvale bytom Hlavná 214, 049 45 Jovice v hodnote 1,- € / m2 ( čo
predstavuje sumu 325,- €).
Obec Jovice uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti z dôvodu, že
uvedené pozemky sú oplotené k pozemkom vo vlastníctve budúceho nadobúdateľov, ktorý sa
pozemky upravil, uspôsobil na užívanie a užíva v dobrej miere.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

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

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 124 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice splnomocňuje starostku obce s uzatvorením kúpno predajnej
zmluvy v zmysle uznesenia č. 122/2021 a 123/2021 s podmienkou ,že náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí predávajúci obec.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.
5. Všeobecné záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Joviciach č.2/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - schválenie
Predmetný materiál bol zaslaný každému poslancovi návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj
na webovej stránke obce v zákonom stanovenom termíne / 16.12.2021 /. Zo strany občanov neboli
obdržané žiadne pripomienky. Poslanci tiež nemali žiadne pripomienky a uzniesli sa.

Uznesenie č. 125 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice sa uznáša na Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Jovice.

Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri hlasovaní :

0

Uznesenie bolo prijaté.

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

Ing.

6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Joviciach -schválenie
Pán kontrolór Rokovací poriadok OZ v Joviciach doplnil o núdzový stav Covid-19. Vypracovaný
materiál bol zaslaný každému poslancovi. Členovia OZ ho preštudovali a bez výhrad schválili.

Uznesenie č. 126 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje
Joviciach.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v

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

Uznesenie bolo prijaté.

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2021
Ročná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020
Prehľad pohľadávok obce k 31.12.2020
Pán kontrolór, Ing Ondrej Bartuš oznámil, že podľa zákona o obecnom zriadení jeho funkčné
obdobie končí v máji 2021. Momentálne je vyhlásená krízová situácia a jeho pracovná zmluva bude
platná ešte do 60 dní po odvolaní krízovej situácii. Potom bude vyhlásené výberové konanie na
obsadenie tejto funkcii.
Pán Tisza sa opýtal, či má záujem p. kontrolór pokračovať v tejto práci. Odpoveď-ak zdravie mu
dovolí a výberové konanie vyhrá, bude pokračovať túto prácu.
Pán kontrolór prečítal Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
.
Poslanci po vypočutí nemali žiadne námietky a uzniesli sa.

Uznesenie č. 127 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2021.
.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.

V pokračovaní tohto bodu kontrolór obce prečítal poslancom Ročnú správu o kontrolnej činnosti
za rok 2020. Kontrolór obce oboznámil poslancov aj obsahom správy Prehľad pohľadávok obce k
31.12.2020.
Poslanci po vypočutí nemali žiadne námietky a uzniesli sa.

Uznesenie č. 128 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie po
A/ Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
B/ Správu prehľad pohľadávok obce Jovice k 31.12.2020.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.
8. Audit verejného osvetlenie obce Jovice
Starostka obce informovala poslancov , že firma CEWO dodal audit na verejné osvetlenie.
Predmetný materiál bol zaslaný každému poslancovi na preštudovanie.
Podľa auditu, aby ulice boli dostatočne osvetlené potrebujeme doplniť svietidla LED v počte cca
41 ks a pôvodné 54 ks vymeniť na nové. Pri audite bolo zistené, že aj rozvádzač potrebuje
komplexnú rekonštrukciu. V návrhu sa počíta so znižovaním výkonu verejného osvetlenia pomocou
elektronického predradníka, autonómnym stmievaním v piatich stupňov. Osvetlenie, by sme mali

zabezpečené celú noc. Realizácia tejto investície pohybuje na úrovni cca 31 000, eur spolu s DPH.
Na pokračovanie potrebujeme vyhotoviť projekt, stavebné povolenie a vybrať dodávateľa cez
verejné obstarávanie. Výzvy z eurofondov na VO nie sú.
Podľa p.Tiszu treba čakať kým to budeme môcť realizovať z fondov, môžme to odložiť na budúci
rok.
p.Kontrolór informoval, že obec Silica má nové verejné osvetlenie, ktoré je úsporné skoro o 50% .
Poslanci berú na vedomie informáciu o audite verejného osvetlenia.

Uznesenie č. 129 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Audit verejného osvetlenia obce Jovice.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.
9. Zmluvy a faktúry za I.Q 2021
Pani starostka informovala obecné zastupiteľstvo o uzatvorení nasledovných zmlúv za I.Q 2021 :
- Zmluva o výpožičke s požičiavateľom Štatistický úrad SR na tablet na sčítanie obyvateľstva
- Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení komorného folklorného súboru Szöttes.
- Zmluva o dielo s firmou Rameko s.r.o.Čaklov na odvoz odpadu z testovania na Covid 19.
- Zmluva o postúpení práv a povinností s Obcou Krásnohorská Dlhá Lúka zo stavebného povolenia
č. ŠVS -2006/00153 zo dňa 20.02.2006.
- Zmluva č. 01/132/2021 na likvidáciu odpadových vôd dovážaných na ČOV v správe Obec Jovice.
p.Albert pripomienkoval, že sú sťažnosti zo strany obyvateľstva, lebo pri vypúšťaní odpadovej
vody do kanal.potrubia unikne nepríjemný plyn a to cítiť aj v domácnostiach.
p.Starostka odpovedala, že je to preto, lebo veľa domácnosti nemá, neurobila šachtu, kde by sa
mohol plyn vypustiť.
p.Albert mám informáciu aj o tom, že p.Lázár do čističky navozil veľmi znečistenú olejovú
odpadovú vodu.
p. starostka - informácie nie sú pravdivé. Konzultovala som s odborníkmi a zistila som, že staré
žumpy s obsahom mrtvého kalu nie je možné vypúšťať do ČOV. Pána Lázára som na to upozornila.
Kontaktovala som aj p. Navratila dohodli sme sa na stretnutie na ČOV a vykoná potrebné kontroly
aby sme si predišli problému. Ak bude potrebné zrušíme dovážanie , ja som chcela pomôcť tým
domácnostiam, ktorí nie sú napojené na kanalizáciu a majú problém s likvidáciou odpadovej vody.
p.Tisza navrhol - vyhodnotiť vývoz kalu za 1 mesiac
- Zmluva o poskytovaní služieb ( MOM) - testovanie pod organizáciou SČK Rožňava

Starostka informovala poslancov , že podľa § 22 ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na
území obce. Spomeniete , že sme mali problém aj v roku 2019 na osade. Odchyt túlavých zvierat
a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé
osoby podľa §6 ods.2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. Vtedy som oslovila organizácie ale nikto
nechcel uzatvoriť zmluvu na túto službu. Teraz dostala som ponuku na spoluprácu z Mokrej Lúky
Bc. Kvetoslava Slaná – odchyt túlavých zvierat. Starostka oboznámila poslancov s obsahom
predbežnej zmluvy.
p.Albertová a p.Tisza navrhli podpísať túto zmluvu.

Uznesenie č. 130 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice odporúča starostke obce podpísať Zmluvu o odchyte ,
umiestnení a darovaní túlavých psov uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v
platnom znení s poskytovateľom služby Bc. Kvetoslava Slaná – odchyt túlavých zvierat, Mokrá
Lúka47, 050 01 , IČO: 44821603.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

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

Uznesenie bolo prijaté.

Starostka obce - v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.111/2020 zo dňa 23.11.2021 a po
vykonaní prieskumu obec objednala od firmy MEVA SK, s.r.o. Rožňava kompostér 1050 pre tie
domácnosti, ktoré mali o tom záujem, spolu v počte 50 ks . Hodnota došlej faktúry č. 2101897 činí
4 680.- Euro.

Uznesenie č. 131 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice súhlasí s úhradou faktúry č. 2101897 od dodávateľa MEVA
SK, s.r.o., Rožňava , Krátka 574 časť Bak, 049 51 Brzotín, IČO: 31681051 v hodnote 4 680,- euro
za Kompostér 1050 l v počte 50 ks.
Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Uznesenie bolo prijaté.

Jovice, 29.03.2021

Ildikó Lukacsová
starostka obce

10. Referát starostky
- Ročná účtovná závierka bola odoslaná, záverečné účty pripravíme na budúce zasadnutie

- Na rekonštrukciu obecného úradu výzva bude vypísaná asi v máji, dovtedy by sme mali mať už aj
stavebné povolenie
- Na Zvonici v obci potrebujeme vonkajšiu fasádu obnoviť okná a dvere natrieť. Je to národná
kultúrna pamiatka . Súhlas na vykonanie týchto prác som požiadala listom dňa 18.3.2021.
Krajský pamiatkový úrad Košice dňa 26.0.32021 rozhodnutím súhlasil a určil aj podmienky.
Oslovila som aj p. Jána Filčáka, lebo pri uskutočňovaní udržiavacích prác potrebujeme použiť aj
jeho pozemok. On privítal zámer a zároveň navrhol udržiavacie práce zabezpečiť cez jeho firmu
nakoľko tam má bazén a má už upravené aj okolie. Cudzích by tam nechcel spustiť, lebo
pochybovať by mali cez garáž. Jeho firma zamestnáva aj našich obyvateľov, preto som ho požiadal
aby predložil cenovú ponuku. V zmysle predpisov urobíme aj prieskum trhu. Realizáciu plánujem
na mesiac apríl alebo máj.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a uzniesli sa.

Uznesenie č. 132/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice súhlasí s realizáciou stavby „ Obnova časti Národnej
kultúrnej pamiatky Zvonica Jovice“.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

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

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Uznesenie bolo prijaté.
- Pán Pažák, majiteľ pozemku písomne požiadal obec o opravu a spevnenie jestvujúcej cesty na parc. č.
1213/1 pri ihrisku chce vedieť kedy bude asfalt.
Ak chceme asfaltovať na realizáciu potrebujeme projekt , stavebné povolenie a finančné prostriedky.
Asfaltovanie navrhujem realizovať po ukončení výstavby všetkých rodinných domov, zatiaľ jestvujúcu cestu
vieme spevniť so štrkom.
Poslanci s tým súhlasili a uzniesli sa.

Uznesenie č. 133/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice súhlasí so štrkom spevniť jestvujúcu cestu na parc. č. 1213/1
pri ihrisku.

Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Uznesenie bolo prijaté.

- Na projekt " NP COVID" pre občanov MRK je zamestnaná terénna asistentka Nikoleta Podracká.

Projekt je financovaná zo ŠR cez Ministerstvo vnútra SR.
- Disciplína u rómov je skoro žiadna, okolo bytovky veľké neporiadky, plno smeti. V bytovke č.225
už aj na vodovode majú poruchu. Navrhla som im, že na opravu materiál zabezpečí obec ale prácu
musia vykonať sami. Aj p.Szanková sa sťažovala na vytvorené množstvo skládky smetiska.
- p.Demjan navrhol zavolať statika a prešetriť stav OB č.225
- odpad zo záhrady- trávu, konáre, obyvatelia obce môžu odovzdať bezplatne do Lesy SR Krh.Dlhá Lúka
každý pondelok, stredu a piatok od 9.00 - 11.00 hodiny.
- 6.4.2021 jedlý olej zbierajú v plastovej fľaše, treba doniesť na OÚ, odtiaľ bude odvoz, informačné letáky
budú dodané do domácnosti

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

Ildikó Lukacsová
starostka obce

Overovatelia

Podpis

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

Ing. Štefan Tisza

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

Ing. Andrea Albertová

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

V Joviciach dňa : 29.03.2021
Zapísala: Helena Tóthová

