OBEC JOVICE

ZÁ P I S N IC A
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VJOVICIACH
KONANÉHO DŇA

Prítomní :

12. marca 2018

Ondrej Baláž - zástupca starostu obce
Poslanci : Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Róbert Kováč,
Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Neprítomní:

František Barci – starosta obce,
Ing. Attila Dudás . poslanec

Ďalší prítomní :

Ing. Ondrej Bartuš, hlavný kontrolór obce
Ildiko Lukacsová, zam. Obce
Ladislav Petro , koordinátor

Verejnosť:

PROGRAM:

1. Otvorenie , schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Ján Filčák, A. Cházára 176, Jovice
5. Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu novej trafostanice a odpredaj pozemku pod ňou
Ing. Peter Kliment, Kyjevská 38, Rožňava
6. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Jovice
7. Rôzne
8. Záver

bodu 1. Otvorenie, schválenie programu
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Joviciach otvoril a viedol pán Ondrej Baláž zástupca starostu
obce.

Privítal všetkých prítomných. Ospravedlnení sú František Barci starosta obce a
Ing. Attila Dudás poslanec
Zástupca starostu konštatoval, že poslanci na zasadnutie boli pozvaní písomne a včas.
Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 6, teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Ondrej Baláž zástupca starostu , podal návrh doplniť program nasledovne :
- Bod. č.5 nahradiť Správou hlavného kontrolóra a Návrh plánu kontrolnej činnosti
I.polrok 2018 dôvod Ing. Peter Kliment telefonicky stiahol podanie Žiadosť o vyjadrenie
k umiestneniu novej trafostanice a odpredaj pozemku pod ňou.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami.
Hlasovanie : za: 6

/ Ing. Andrea Albertová Tibor Albert, Ondrej Baláž, Róbert Kováč,
Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,, /

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Joviciach bol schválený takto:
Program
1. Otvorenie , schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Ján Filčák, A. Cházára 176, Jovice
5. Správa hlavného kontrolóra a Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
6. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Jovice
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Ildikó Lukácsová
Overovatelia zápisnice: Ing. Andrea Albertová
Erzsébet Podracká

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení
Informáciu predložil zástupca starostu obce.
Uznesenie č. 1/2018
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 15.12.2017 zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 6

/ Ing. Andrea Albertová Tibor Albert, Ondrej Baláž, Róbert Kováč,
Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,, /

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 4. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Ján Filčák, A. Cházára 176, Jovice
Zástupca starostu predložil poslancom OZ žiadosť p. Jána Filčáka na odpredaj časť
obecného pozemku, KNC č. 462/3 zast. plochy o výmere 57 m2, ktorý je zakreslený na
priloženom geometrickom pláne na oddelenie pozemku pod číslom 56/2017 zo dňa
20.11.2017 spracovaný Ing. Jaroslavom Palackom Pracovníčka Ildikó Lukácsová predložila
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Jovice , na ktorý sa sťahuje prípad hodný
osobitného zreteľa. Poslanci oboznámili obsahom predložených dokumentov.
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice po:
A / schvaľuje Zámer predaja obecného majetku 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. 462/3 zastavená
plocha o výmere 57 m2, podľa oddeľovacieho geometrického plánu č. 56/2017 zo dňa
20.11.2017 spracovaný Ing. Jaroslavom Palackom . z pôvodnej parcely KN C č. 462/1
zastavené plochy podľa LV 415 kupujúcemu Ján Filčák, A. Cházára 176, Jovice. Dôvodom
osobitného zreteľa je, že kupujúci je bezpodielovým vlastníkom susedných pozemkov.
B/ ukladá Obecnému úradu v Joviciach zverejniť zámer predaja obecného majetku na
úradnej tabuli a na internetovej stránke www.obecjovice.sk odo dňa 13.3.2018

Hlasovanie: za: 6

/ Ing. Andrea Albertová Tibor Albert, Ondrej Baláž, Róbert Kováč,
Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,, /

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 - Správa hlavného
kontrolóra
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 a poskytol
priestor poslancom na doplnenie resp. rozšírenie. Následne prečítal Správu č.1 /2018 , ktorá bola
zameraná na kontrolu čerpania dotácie z rozpočtu obce Jovice za rok 2017. Potom predkladal správu
Prehľad pohľadávok obce Jovice k 31.12.2018.

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na I. polrok 2018
Hlasovanie: za: 6

/ Ing. Andrea Albertová Tibor Albert, Ondrej Baláž, Róbert Kováč,
Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,, /

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:

Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra č.1/2018 a
Prehľad pohľadávok obce Jovice k 31.12.2018
Hlasovanie: za: 6

/ Ing. Andrea Albertová Tibor Albert, Ondrej Baláž, Róbert Kováč,
Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,, /

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 6 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Jovice
Pracovníčka obecného úradu p. Ildikó Lukacsová na základe kontroly hlavného kontrolóra
predkladala Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Jovice. Prečítala Dôvodovú
správu. Návrh je vypracovaný na fakte , že dlžníci zomreli a pohľadávka nemôže byť
uspokojená. Celková výška istiny je 1 400,33 EUR. Poslanci sa k tomuto bodu v diskusií
vyjadrili, že sa jedná len o ojedinelé prípady odpísanie je opodstatnené vymáhanie
neefektívne – bezmajetní občania, resp. nie je reálny predpoklad úspešného vymáhania.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje v zmysle Čl. 5 ods.9 Zásad o hospodárení s
majetkom obce , § 10 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v.z.n.p. odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v celkovej výšky istiny
1 400,33 EUR v tom:
- nájomné za obecné bytovky
1 170,00
- daň z nehnuteľnosti
89,16
- daň za psa
25,96
- miestny poplatok na TKO
115,21
Hlasovanie: za: 6

/ Ing. Andrea Albertová Tibor Albert, Ondrej Baláž, Róbert Kováč,
Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,, /

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 7 Rôzne
Ladislav Petro koordinátor podal správu o kontrole kanalizačnej siete v obci. Zistila sa
závada rúry v areáli ČOV, ktorú je nutné odstrániť čím skôr. Informoval poslancov o zlom
technickom stave tlakovej nádoby na vodu vo vodárni pri obecnej bytovke.
Zástupca starostu obce otvoril rozpravu, v ktorej sa poslanci zhodli na potrebe opravy rúry v
ČOV / konzultácia s firmou Arprog a.s..Poprad / a výmene tlakovej nádoby cez dodávateľa.
Uznesenie č. 6/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice odporúča zástupcovi starostu obce zabezpečiť opravy
rúry v areáli ČOV a výmenu tlakovej nádoby vo vodárni pri obecnej bytovke.
Hlasovanie: za: 6

/ Ing. Andrea Albertová Tibor Albert, Ondrej Baláž, Róbert Kováč,
Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,, /

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

Erzsébet Podracky navrhla organizovanie koncertu miesto dňa obce.
Zástupca starostu obce podal správu o zasadnutí Združenia MAS - Gemer ohľadom projektu
úpravy okolia obecného úradu.
K bodu 8

Záver

Zástupca starostu obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Ildikó Lukacsová

--------------------------------Ondrej Baláž
zástupca starostu obce
Overovatelia:
Ing. Andrea Albertová

---------------------------------

Erzsébet Podracky

--------------------------------

