ZÁPI S NICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 29 mája 2018

Prítomní :

František Barci - starosta obce
Poslanci : Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláž, Róbert Kováč,
Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Neprítomní:
Ďalší prítomní :

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

Verejnosť:
PROGRAM:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Ján Filčák, A. Cházára 176, Jovice – schválenie
predaja obecného majetku
5. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Ing. Attila Dudáš, Hlavná 71, Jovice
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
7. Záverečný účet Obce Jovice 2017 – schválenie
8. Individuálna výročná správa Obce Jovice za rok 2017 – na vedomie
9. Pôdohospodárska platobná agentúra - Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku Č.072KE130042 "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v
Joviciach" – preklenovací úver – 5 % spoluúčasť obce - schválenie
10. MŽP SR Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
"Kanalizácia Jovice" na rok 2018 – preklenovací úver – 5% spoluúčasť obce
11. Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 12/05 na zabezpečenie podkladov pre výkon
verejnej správy starostom obce , podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
- na vedomie
Mandátna zmluva č. 02/2018 na zabezpečenie podkladov pre výkon verejnej správy
starostom obce , podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. - návrh na
schválenie

12. Rozpočtové opatrenie č.1/2018 - na vedomie
13. Rozpočtové opatrenie č.2/2018 - schválenie
14. Žiadosť o povolenie namontovanie kamery - UPPS Jovice
15. Záver
bodu 1. Otvorenie, schválenie programu
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Joviciach otvoril a viedol pán František Barci starosta obce.

Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že poslanci na zasadnutie boli pozvaní písomne a včas. Z celkového
počtu 7 poslancov bolo prítomných 7, teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať
sa.
Starosta obce František Barci prítomných oboznámil s návrhom programu zasadnutia.
Poslanci navrhli doplniť ako 15. bod rokovania " Rôzne " .
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje program rokovania .
Hlasovanie : za: 7

/ Ing. Andrea Albertová Tibor Albert, Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudás,
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.
2.
3.
4.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Ján Filčák, A. Cházára 176, Jovice – schválenie
predaja obecného majetku
5. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Ing. Attila Dudáš, Hlavná 71, Jovice
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
7. Záverečný účet Obce Jovice 2017 – schválenie
8. Individuálna výročná správa Obce Jovice za rok 2017 – na vedomie
9. Pôdohospodárska platobná agentúra - Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku Č.072KE130042 "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v
Joviciach" – preklenovací úver – 5 % spoluúčasť obce - schválenie
10. MŽP SR Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
"Kanalizácia Jovice" na rok 2018 – preklenovací úver – 5% spoluúčasť obce
11. Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 12/05 na zabezpečenie podkladov pre výkon
verejnej správy starostom obce , podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
- na vedomie

Mandátna zmluva č. 02/2018 na zabezpečenie podkladov pre výkon verejnej správy
starostom obce , podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. - návrh na
schválenie
12. Rozpočtové opatrenie č.1/2018 - na vedomie
13. Rozpočtové opatrenie č.2/2018 - schválenie
14. Žiadosť o povolenie namontovanie kamery - UPPS Jovice
15. Rôzne
16. Záver

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Ildikó Lukácsová
Overovatelia zápisnice: Tibor Albert
Norbert Podracky
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Zástupca starostu obce prítomných oboznámil s plnením uznesení od posledného zasadnutia
12.3.2018. Konštatoval , že neboli prijaté žiadne ukladacie ani doporučovacie uznesenia.
Uznesenie č. 7/2018
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 12.03.2018 zo zasadnutia OZ.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

K bodu 4. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Ján Filčák, A. Cházára 176, Jovice –
schválenie predaja obecného majetku

Starosta obce František Barci ďalej prítomných oboznámil so žiadosťou Jána Filčáka , Jovice,
A. Cházára 176 o odkúpenie obecného pozemku p.č. 462/3 vo výmere 57 m2. Konštatoval , že
zámer predaja bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí a zverejnený dňa: 13.03.2018 bez
kúpnej ceny. Starosta obce navrhol cenu za 1 m2 / 10 ,- eur. Poslanec Norbert Podracky navrhol
cenu za 1 m2 / 12,- eur. Poslanci diskutovali a rozhodli , že predajná cena za 1 m2 bude 12,- Eur.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje prevod obecného majetku z dôvodov vhodných
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obci v není
neskorších predpisov pozemok KN C č. 462/3 zastavená plocha o výmere 57 m2 vytvorené z
pôvodnej parcely KNC 462/1 podľa LV č. 415 oddeľovacím geometrickým plánom č. 56/2017 zo
dňa 20.11.2017 spracovaný Ing. Jaroslavom Palackom pre Jána Filčáka, trvale bytom A. Cházára
176, Jovice v cene 12,- Eur/ m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí predávajúci .
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, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudáš,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 5.

Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Ing. Attila Dudáš, Hlavná 71, Jovice

Starosta obce František Barci ďalej prítomných oboznámil so žiadosťou o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve obce Jovice podľa § 9a ods.8 písm. e, zákona č.138/1991 Zb:
Pre žiadateľa Ing. Attila Dudás , rod. Dudás, Hlavná 71, Jovice, pozemky CKN č. 281/2 vo výmere
101 m2 zastavené plochy a pozemok par.č. 282/4 vo výmere 548 m2 zastavené plochy odčlenený
GP z parcely EKN č. 684/1 ostatné plochy . Žiadateľ pozemok č. 281/2 užíval v domnení , že je
súčasťou pozemku 281/1 na ktorom je rodinný dom a hospodárska budova . Pozemok č. 282/4
dlhodobo užíva a udržiava a v budúcnosti chce využívať ako záhradu. Poslanci diskutovali o
predmetnú žiadosť. Následne každý osobne prezentovali svoj názor.

Uznesenie č. 9/2018
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 časť pozemku KNE č. 684/1 ostatné plochy podľa
LV č. 1021 o rozlohe 101 m2 a 548 m2 , ktoré budú odčlenené z pôvodnej parcely s geometrickým
plánom pre Ing. Attila Dudása, trvale bytom Hlavná 71, Jovice.
Dôvodom osobitného zreteľa je, že žiadateľ je majiteľom susedných pozemkov a dlhodobo užíva a
udržiava uvedené pozemky.
B/ ukladá Obecnému úradu v Joviciach zverejniť zámer predaja obecného majetku na úradnej
tabuli a na internetovej stránke www.obecjovice.sk odo dňa 31.05.2018
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, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudáš,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

K bodu 6 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
Záverečný účet obce za rok 2017 bol poslancom predložený na preštudovanie. Keďže nikto z
prítomných nemal k predloženému materiálu pripomienky starosta obce vyzval hlavného kontrolóra
obce p. Ing. Bartuša , aby predložil odborné stanovisko k záverečnému účtu. Hlavný kontrolór
konštatoval, že návrh záverečného účtu obce Jovice bol spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona č. 582/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu za rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 7 Záverečný účet Obce Jovice 2017 – schválenie
Pracovníčka obce Ildikó Lukacsová prítomných oboznámila so záverečným účtom obce Jovice a
správou audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017. Obec je povinná po ukončení
rozpočtového roka súhrne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a
tento predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Obec je povinná dať si overiť individuálnu
ročnú uzávierku auditorom. Výrok audítora sa prerokováva na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 bolo poskytnuté kontrolórovi obce, ktorý k
uvedenému dokumentu vydal kladné stanovisko.
Za rok 2017 bol prebytok rozpočtu v sume 58 501,42 EUR zistený podľa ustanovenia § 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, ktorý bol navrhnutý použiť na tvorbu
rezervného fondu za rok 2017.
Celoročné hospodárenie obce Jovice za rok 2017 bolo jednomyseľne schválené bez výhrad.
Jednomyseľne bol schválený prebytok rozpočtu a vytvorenie rezervného fondu . Správu
audítora k individuálnej účtovnej závierke a stanovisko kontrolóra obce poslanci vzali na
vedomie.

Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za
rok 2017 – bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje použitie prebytku v sume 58 501,42 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 58 501,42 EUR
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

K bodu 8 Individuálna výročná správa Obce Jovice za rok 2017 – na vedomie
Individuálna výročná správa Obce Jovice za rok 2017 bol poslancom predložený . Keďže nikto z

prítomných nemal k predloženému materiálu pripomienky starosta obce dal výročnú správu na
hlasovanie.

Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce Jovice za
rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 9 Pôdohospodárska platobná agentúra - Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku Č.072KE130042 "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v
Joviciach" – preklenovací úver – schválenie
Starosta obce prítomných informoval , že v roku 2016 obec predložila žiadosť o NFP na riadiaci
orgán PPA na projekt " Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Joviciach" . Celková výška
oprávnených výdavkov na predmetný projekt je 97 932,90 EUR. Pôdohospodárska platobná
agentúra s rozhodnutím dňa 29.12.2017 schválila nenávratného finančného príspevku vo výške
97 932,90 EUR. Následne bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. 072KE130042 dňa 03.05.2018.
Poslanci prednesenú informáciu vzali jednomyseľne na vedomie.

Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku Č. 072KE130042 na realizáciu projektu " Rekonštrukcia
miestnych komunikácií v Joviciach"
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Uznesenie bolo prijaté
Starosta obce informoval poslancov , že do konca roka projekt bude realizovaný, na ktorý
potrebujeme vydokladovať finančnú hotovosť. Navrhujem preto zobrať preklenovací úver.
Preklenovací úver umožňuje financovanie projektu pred poskytnutím dotácie z EPFRV výlučne na
financovanie oprávnených výdavkov uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (NFP) uzatvorenej medzi klientom a riadiacim orgánom. Navrhovaná výška
preklenovacieho úveru je 97 932,90 EUR.
Poslanci s týmto hlasovaním schválili zriadenie preklenovacieho úveru na projekt " Rekonštrukcia
miestnych komunikácií v Joviciach".

Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje preklenovací úver s fondmi EÚ na základe záväznej
ponuky VÚB, a.s. za účelom financovania oprávnených nákladov projektu : „ Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v Joviciach“
A. preklenovací úver vo výške 97 932,90 EUR a tým aj uzatvorenie zmluvy o terminovanom
úvere
B. súhlas s vystavením blankozmenky
C. súhlas so zriadením záložného práva na pohľadávky z osobitného účtu

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 10. MŽP SR Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu "Kanalizácia Jovice" na rok 2018 – preklenovací úver – 5%
spoluúčasť obce

Starosta obce prítomných informoval , že v roku 2017 obec predložila Žiadosť o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok 2018 na Environmentálny Fond na pokračovanie projektu
" Kanalizácia Jovice". MŽP SR s rozhodnutím zo dňa 13.03.2018 schválilo dotáciu vo výške
150 000,- EUR. Z rozhodnutia vyplýva , že obec musí spolufinancovať projekt vo výške 5%, teda
sumu 7 894,74 EUR. Zmluva bude uzatvorená len po predložení potrebných dokladov. Po
konzultácií s dodávateľom Arprog, a.s. Poprad dotáciu plánujeme vyčerpať v roku 2018. Z dotácie
plánujeme zrealizovať kanalizáciu zberač A v celkovej dĺžke 617,5 m + 18 ks šachiet a realizáciu
kanalizačných odbočení v počte 15 ks. Na financovanie projektu budeme potrebovať preklenovací
úver a spoluúčasť 5 % v prípade potreby vieme zabezpečiť cez rezervný fond.
Poslanci odporúčajú starostom obce uzatvoriť zmluvu s Environmentálnym Fondom, jednomyseľne
schválili zriadiť preklenovací úver vo výške 150 000,- Eur a zároveň schválili spolufinancovanie vo
výške 5% z celkových oprávnených nákladov.

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice odporúča starostom obce uzatvoriť zmluvu na základe
Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu č. 128350/BK5AP-76/18 na projekt " Kanalizácia Jovice"

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje preklenovací úver s fondmi EÚ na základe záväznej
ponuky VÚB, a.s. za účelom financovania oprávnených nákladov projektu : „ Kanalizácia Jovice“
A. preklenovací úver vo výške 150 000,00 EUR a tým aj uzatvorenie zmluvy o terminovanom
úvere
B. súhlas s vystavením blankozmenky
C. súhlas so zriadením záložného práva na pohľadávky z osobitného účtu

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice sa zaväzuje, že spoluúčasť 5% vo výške 7 894,74 EUR na
uskutočnenie projektu "Kanalizácia Jovice" zabezpečí v rozpočte na rok 2018.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté
k bodu 11. Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 12/05 na zabezpečenie podkladov pre
výkon verejnej správy starostom obce , podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka
č.513/91 Zb - na vedomie
Mandátna zmluva č. 02/2018 na zabezpečenie podkladov pre výkon verejnej správy
starostom obce , podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. - návrh na
schválenie
Starosta obce predložil Dohodu o ukončení mandátnej zmluvy č.12/05 s Ing. Evou Walentínovou a
zároveň aj oboznámil poslancov s novou Mandátnou zmluvou č.02/18 s mandatárom Waro real,
s.r.o. Nová zmluva tak isto bude slúžiť na zabezpečenie prenesených výkonu štátnej správy na
úseku stavebného poriadku, starostlivosť o životné prostredie a cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. Starosta obce prejednal zmeny s poslancami v Čl.I Zmluvné strany , Čl.III Rozsah a
obsah predmetu plnenia a Čl.VII Cena predmetu plnenia a platobné podmienky.
Poslanci návrh nenamietali a jednomyseľne schválili.

Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice súhlasí s Dohodou o ukončení Mandátnej zmluvy č. 12/05 zo dňa
01.06.2005.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice odporúča starostom obce uzatvoriť Mandátnu zmluvu č. 02/18
na zabezpečenie podkladov pre výkon verejnej správy starostom obce, podľa § 566 a nasl. Obchodného
zákonníka č. 513/91 Zb. s mandatárom Waro real, s.r.o., Rudná 231 .
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 12. Rozpočtové opatrenie č.1/2018 - na vedomie
Starosta obce odovzdal slovo ekonómke. P. Lukácsová vyvetlila jednotlivé položky , ktoré sú
predmetom zmien v rozpočte rozpočtovým opatrením starostu obce Jovice č. 1/2018.
Starosta otvoril diskusiu k zmenám v rozpočte. Keďže nikto nemal pripomienky , prečítal návrh
uznesení a dal hlasovať.

Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje zmenu rozpočtu obce Jovice realizovanú
rozpočtovým opatrením č.1/2018 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
266 022,45,- €
výdavky
242 700,45- €
b) kapitálový rozpočet po schválení úprav:
príjmy
0 €
výdavky
6 600,00 €
c) finančné operácia po schválení úprav
príjmy
0,- €
výdavky
0,- €

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 13 Rozpočtové opatrenie č.2/2018 - schválenie
P. Lukácsová bod.13 z dôvodu chýbajúcich podkladov sa odročuje.
k bodu 14. Žiadosť o povolenie namontovanie kamery - UPPS Jovice
Starosta obce František Barci ďalej prítomných oboznámil so žiadosťou o povolenie namontovania
kamery na objekt ČOV z dôvodu snímania odcudzenia dreva z majetku členov UPPS Jovice.
Náklady na kameru by znášalo UPPS , ale bola by napojená do kamerového systému obce. Hlavný
kontrolór upozornil poslancov na nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, podľa
ktorého predseda UPPS ako majiteľ kamery aj tak nemohol mať prístup k záznamom. Poslanci sa
po prehodnotení žiadosti sa uzniesli.

Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice žiadosť Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo Jovice

o montáž kamier na objekt ČOV zamieta.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláz, Ing. Attila Dudás,
Róbert Kováč, Erzsébet Podracky, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 15 Rôzne
Tibor Albert sa informoval o tom , čo bude s verejným osvetlením na parc. č. 1213/1.
Starosta odpovedal, že s úlohou už sa zaoberal, ale musíme dať vyhotoviť projekt , rozpočet a
potom môžeme podať žiadosť na VSD. Pán Peter Bulik bol na to pozrieť a dohodli sme sa na
príprave projektu .

Poslankyňa Erzsébet Podracky navrhla organizovať koncert na miesto deň obce, ak sa nájde vhodná
skupina. Poslanci o tom diskutovali a navrhli termín 28 augusta alebo 22 septembra.

K bodu 16 Záver
Rokovanie ukončil a prítomným poďakoval za účasť František Barci starosta obce.

František B a r c i
starosta obce

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

V Joviciach dňa : 29.05.2018
Zapísala: Ildiko Lukacsová

Overovatelia

Podpis

Tibor Albert

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

Norbert Podracky

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

