UZN ESENIE
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jovice zo dňa 27.apríla 2017

k bodu 1 .

Schválenie programu

Uznesenie č. 10/2017
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Joviciach bol schválený takto:
Program
1. Otvorenie , schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Slávnosť pri príležitosti 20. výročia vysviacky rímskokatolického kostola v Joviciach
- informácie a žiadosť o spolufinancovaní Ing. Štefan Tisza
5. Jozef Tóth - sťažnosť na suseda
6. Aktualizácia Bezpečnostného projektu - smernica o používaní kamerového systému
v obci Jovice -prerokovanie
7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce r. 2016
8. Individuálna výročná správa Obce Jovice r. 2016 - na vedomie
9. Výzva OPLZ-PO6-SC612-2016 – 1b zameraná na výstavbu a rekonštrukciu
Materskej školy - prerokovanie
10. Prerokovanie Kúpnej zmluvy nehnuteľnosti / budova obecného úradu /
11. Rozpočtové opatrenie č.1/2017 - schválenie a Rozpočtové opatrenie č.2/2017 – na
vedomie
12. Lovas Dezider – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
13. Záver

Za: 7

V Joviciach, 27.04.2017

Proti:

Zdržal sa:

František Barci
starosta obce

Neprítomní :

k bodu 4. Slávnosť pri príležitosti 20. výročia vysviacky rímskokatolického kostola v
Joviciach- informácie a žiadosť o spolufinancovaní Ing. Štefan Tisza

Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.1 v súlade §14 ods.2. písm. c) alebo d)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
Obecné zastupiteľstvo uvoľňuje finančné prostriedky v hodnote 600,- EUR na slávnosť pri
príležitosti 20. výročia vysviacky rímskokatolického kostola v Joviciach.

Za: 7

Proti:

V Joviciach, 27.04.2017

k bodu 5.

Zdržal sa:

Neprítomní :

František Barci
starosta obce

Jozef Tóth – sťažnosť na suseda

Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo nariaďuje miestne šetrenie u p. Jozefa Tótha a následne sa rozhodne o
postupe riešenia podania.

Za: 7

Proti:

V Joviciach, 27.04.2017

k bodu 6.

Zdržal sa:

Neprítomní :

František Barci
starosta obce

Aktualizácia Bezpečnostného projektu - smernica o používaní kamerového
systému v obci Jovice -prerokovanie

Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie aktualizáciu Bezpečnostného projektu s 5. smernicou o
používaní kamerového systému v obci Jovice.

Za: 7

V Joviciach, 27.04.2017

Proti:

Zdržal sa:

František Barci
starosta obce

Neprítomní :

k bodu 7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce r. 2016

Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 – bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 32 355,37 EUR, zisteného podľa
ustanovenie § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :
- tvorbu rezervného fondu 32 355,37 EUR
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.

Za: 7

Proti:

V Joviciach, 27.04.2017

k bodu 8 .

Zdržal sa:

Neprítomní :

František Barci
starosta obce

Individuálna výročná správa Obce Jovice r.2016 – na vedomie

Uznesenie č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Jovice za rok 2016.

Za: 7

V Joviciach, 27.04.2017

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní :

František Barci
starosta obce

k bodu 9

Výzva OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zameraná na výstavbu a rekonštrukciu
Materskej školy - prerokovanie

Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo zamieta podať žiadosť o NFP na Ministerstvo vnútra ako
sprostredkovateľský orgán ďalej len „SO“ kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zameraná na
výstavbu a rekonštrukciu Materskej školy v Joviciach.
Za: 7

Proti:

V Joviciach, 27.04.2017

k bodu 10

Zdržal sa:

Neprítomní :

František Barci
starosta obce

Prerokovanie Kúpnej zmluvy nehnuteľnosti / budova obecného úradu /

Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.1 v súlade §14 ods.2. písm. c) alebo d)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
Uvoľnenie finančných prostriedkov v hodnote 35 000 € + 595 € na nákup nehnuteľnosti podľa
kúpnej zmluvy :
a) podľa geometrického plánu č. 36210161-4/2017 vyhotoviteľa Geodézia Rožňava s.r.o. Kósu
Schoppera 22, Rožňava – parcely registra C: parc.Č.94/1 zastavená plocha s výmeroou 181 m2v
celosti, parc.Č. 94/3 zastavená plocha s výmerou 284 m2 v celosti, parc.Č. 94/5 zastavená plocha s
výmerou 37 m2 v celosti, parc.Č. 94/6 zastavená plocha s výmerou 461 m2 v celosti, stavieb :
administratívna budova č.s. 50 na parcele registra C: parc.Č. 94/1 v celosti, iná budova bez
súpisného čísla č. na parcele registra C: parc.Č.94/5 v celosti, ktoré sú zamerané z parcely registra
C: parc. Č.94 na LV č.531 podielu pod B 1 v celosti
b) na LV č. 531 parcely registra C: parc.Č.95 záhrada s výmerou 457 m2, podielu pod B 1 v celosti

a
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach odporúča
Starostovi obce podpísanie kúpnopredajnej zmluvy na nákup nehnuteľnosti podľa uznesenia
č. 16/2017, a zabezpečiť prevod nehnuteľnosti do majetku obce Jovice cez Katastrálny úrad
Rožňava
Za: 7

V Joviciach, 27.04.2017

Proti:

Zdržal sa:

František Barci
starosta obce

Neprítomní :

k bodu 11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – schválenie a Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 –
na vedomie

Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jovice schvaľuje zmenu rozpočtu obce Jovice realizovanú rozpočtovým
opatrením č.1/2017 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
238 645,- €
výdavky
230 455,- €
b) kapitálový rozpočet po schválení úprav:
príjmy
0 €
výdavky
43 190,- €
c) finančné operácia po schválení úprav
príjmy
35 000,- €
výdavky
0,- €

Za: 7

Proti:

V Joviciach, 27.04.2017

Zdržal sa:

Neprítomní :

František Barci
starosta obce

Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jovice berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Jovice realizovanú
rozpočtovým opatrením č.2/2017 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.
Za: 7

V Joviciach, 27.04.2017

Proti:

Zdržal sa:

František Barci
starosta obce

Neprítomní :

k bodu 12.

Lovas Dezider – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo nariaďuje miestne šetrenie do jedného týždňa u p. Dezidera Lovasa a
následne sa rozhodne o postupe riešenia podania.

Za: 7

V Joviciach, 27.04.2017

Proti:

Zdržal sa:

František Barci
starosta obce

Neprítomní :

