UZN ESENIE
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jovice zo dňa 23. marca 2016

k bodu 3.

Odpredaj pozemku - Jozef Olexák, Vŕbová 218, Jovice

Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach schvaľuje prevod nehnuteľnosti z dôvodov vhodných
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obci v znení
neskorších predpisov spôsobom vhodným osobitného zreteľa v k.ú. Jovice a to parcely KN C č.
1213/2 zastavená plocha o výmere 10m2, KN C č.1213/3 ostatné plochy vo výmere 20m2podľa
oddeľovacieho geometrického plánu č. 60/2015 vyhotoveného Geodéziou Rožňava, s.r.o. zo dňa
19.10.2015 z pôvodnej parcely KN C č. 1213 ostatné plochy podľa LV 1196 za cenu 10,- € /m2
kupujúcemu Jozefovi Olexákovi, trvale bytom Vŕbova 218, Jovice. Dôvodom osobitného zreteľa
je, že kupujúci je bezpodielovým vlastníkom susedných pozemkov.

Za: 6

Proti:

V Joviciach, 23.3.2016

Zdržal sa:

Neprítomní : 1

František Barci
starosta obce

Uznesenie č. 10/ 2016
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach nariaďuje starostom obce vyhotoviť Kúpnu zmluvu na predaj
pozemkov v k.ú Jovice parc.č. 1213/2 zastavená plocha o výmere 10m2, a č.1213/3 ostatné
plochy vo výmere 20m2 za cenu 10,- € /m2 kupujúcemu Jozefovi Olexákovi, nar. 31.05.1981,
trvale bytom Vŕbova 218, Jovice. Cena nehnuteľnosti bude rozvrhnutá do dvoch splátok, s tým že
prvá splátka vo výške 100,- € bude splatná pri podpise zmluvy a druhá splátka 200,-€ bude splatná
k 30.6.2016. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí predávajúci .

Za: 6

V Joviciach, 23.3.2016

Proti:

Zdržal sa:

František Barci
starosta obce

Neprítomní : 1

k bodu 4.

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2015 – zmena podkladov pre
výpočet platu starostov
Jovice

Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach po prerokovaní predmetu návrhu schvaľuje navýšenie platu
starostu obce Jovice v roku 2016 o 10% v súlade s § 4 ods.2 zákona NR SR
č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov so spätnou platnosťou od 01.01.2016.

Za: 6

Proti:

V Joviciach, 23.3.2016

k bodu 5.

Zdržal sa:

Neprítomní : 1

František Barci
starosta obce

Správa kontrolnej činnosti za rok 2015 – hlavný kontrolór

Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach berie na vedomie Správu kontrolnej činnosti za rok 2015.

Za: 6

V Joviciach, 23.3.2016

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní : 1

František Barci
starosta obce

k bodu 7.

Rôzne
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016

Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jovice berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Jovice na základe
prijatých bežných transferov a ich použitie rozpočtovým opatrením č. 1/2016 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 nasledovne:
a) bežný rozpočet po schválení úprav :
- príjmy
252 916,60,- €
- výdavky
237 416,60,- €
b) kapitálový rozpočet po schválení úprav:
- príjmy
0,- výdavky
15 500,- €
c) finančné operácie po schválení úprav.
0

Za: 6

V Joviciach, 23.3.2016

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní : 1

František Barci
starosta obce

