UZNESENIE
zriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jovice
zo dňa 16. decembra 2016

K bodu 3. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a materskej školy a
pre školské zariadenie so sídlom na území obce Jovice na rok 2017

Uznesenie č. 31 /2016
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a materskej školy a pre školské zariadenie
so sídlom na území obce Jovice na rok 2017.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

František Barci
starosta obce
Jovice , 16.12.2016

K bodu 4. .

Rozpočet obce na rok 2017 a roky 2018 a 2019

Uznesenie č. 32 /2016
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach po :
A/ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Jovice na roky 2018-2019 a k návrhu rozpočtu Obce Jovice na rok 2017.
B/ schvaľuje vyrovnaný rozpočet Obce Jovice na rok 2017 bez výhrad v celkovej výške
233 960 ,- Euro. a vzali na vedomie viacročný rozpočet Obce Jovice na roky 2018-2019.
C/ Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice v súlade s § 4 ods. 5 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. súhlasí s neuplatňovaním programov v rozpočte
Obce Jovice od návrhu rozpočtu na rok 2017.
Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

Neprítomní: 1

František Barci
starosta obce
Jovice , 16.12.2016

K bodu 6. Žiadosti
Žiadosť o napojenie na kanalizáciu, asfaltovú cestu a verejné osvetlenie

Uznesenie č. 33/ 2016
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach poveruje starostu obce po :
A/ zabezpečiť projekt kanalizácie k stavebným pozemkom č. 1212/1, 1212/2, 1211/6, 1211/5,
1211/4, 1211/3, 1211/2 vo vlastníctve Ing. Tomáša Alberta, Hlavná 73, Jovice.
B/ zabezpečiť obnovenie štrkového podkladu prístupovej cesty na par.č. 1213/1
C/ zabezpečiť autorizovaného projektanta na vypracovanie projektu verejného osvetlenia na
parcele č. 1213/1.
k žiadosti Ing. Tomáša Alberta trvale bytom Hlavná 76, Jovice v termíne I. polrok 2017.
Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

František Barci
starosta obce
Jovice , 16.12.2016

Žiadosť o prenajatie priestorov

Uznesenie č. 34/ 2016
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach na základe Rozhodnutia č. 2016/01319-1-2290/Epi
Regionálného úradu verejného zdravotníctva v Rožňave zo dňa 17.10.2016 zamieta žiadosť
Nikolety Gorgeiovej o prenajatie priestorov na silvestrovskú zábavu .
Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

František Barci
starosta obce
Jovice , 16.12.2016

k bodu 7. Rôzne
Udelenie odmeny

Uznesenie č. 35/ 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jovice
Schvaľuje
Návrh odmien:
1. Pre poslancov Obecného zastupiteľstva jednorázovú mimoriadnu odmenu na základe čl.4
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Joviciach vo výške 200,- €.
2. Odmenu hlavného kontrolórovi v súlade § 18 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 14,7 % z mesačného platu na dvanásť
mesiacov v roku 2016.
Návrhy boli schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

František Barci
starosta obce
Jovice , 16.12.2016

Uznesenie č. 36/ 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Jovice
Schvaľuje
Návrh odmien:
Zvýšenie platu starostu obce o 50 % za mesiac december 2016, podľa §4 ods.2 zákona č.
253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších zmien a doplnkov.
Návrhy boli schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

František Barci
starosta obce
Jovice , 16.12.2016

Rozpočtové opatrenie č 3/2016

Uznesenie č. 37/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Jovice schvaľuje zmenu rozpočtu obce Jovice realizovanú
rozpočtovým opatrením č. 4/2016 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

266 590,- €

- výdavky

240 190,- €

b) kapitálový rozpočet po schválení úprav:
- príjmy
- výdavky

0,26 400,- €

c) finančné operácie po schválení úprav.
0

Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

František Barci
starosta obce

Jovice , 16.12.2016

Neprítomní: 1

