ZÁPI S NICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH
KONANÉHO DŇA 26 - júla - 2018

Prítomní :

František Barci - starosta obce
Poslanci : Ing. Andrea Albertová, Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudás, Erzsébet Podracky,

Neprítomní:

Tibor Albert, Róbert Kováč, Norbert Podracky

Ďalší prítomní :

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

Verejnosť:

-

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Žiadosť o kúpu obecného majetku – Ing. Attila Dudás
Žiadosť o odkúpenie pozemku - Tóth Štefan, Margita Tóthová
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Jovice 2018 – TJ Mladosť Jovice
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti druhý polrok 2018 – schválenie
Určenie volebného obvodu pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva pre
volebné obdobie r. 2018-2022
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Jovice na celé funkčné ( volebné )
obdobie 2018-2022
11. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jovice na celé volebné
obdobie 2018 -2022
12. 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 4, teda obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať
sa.

Starosta obce František Barci prítomných oboznámil s návrhom programu zasadnutia.
Poslanci nemali žiadane doplňujúce body programu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje program rokovania .
Hlasovanie : za: 4

/ Ing. Andrea Albertová , Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudás,
Erzsébet Podracky, /

proti : 0
zdržal sa : 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 3 / Tibor Albert, Róbert Kováč, Norbert Podracky /
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Joviciach bol schválený takto:
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie , schválenie programu
Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Žiadosť o kúpu obecného majetku – Ing. Attila Dudás
Žiadosť o odkúpenie pozemku - Tóth Štefan, Margita Tóthová
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Jovice 2018 – TJ Mladosť Jovice
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti druhý polrok 2018 – schválenie
Určenie volebného obvodu pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva pre
volebné obdobie r. 2018-2022
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Jovice na celé funkčné ( volebné )
obdobie 2018-2022
11. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jovice na celé volebné
obdobie 2018 -2022
12. Záver
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Ildikó Lukácsová
Overovatelia zápisnice: Ing. Andrea Albertová
Ondrej Baláž
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce prítomných oboznámil s plnením uznesení od posledného zasadnutia 11.06.2018.
Konštatoval , že neboli prijaté žiadne ukladacie ani doporučovacie uznesenia.

Uznesenie č. 24/2018
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 11.06.2018 zo zasadnutia OZ.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

Ing. Andrea Albertová, Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudás,
Podracky,

Erzsébet

Tibor Albert, Róbert Kováč,Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

K bodu 4. Žiadosť o kúpu obecného majetku – Ing. Attila Dudás
Starosta obce prítomných informoval , že pre žiadateľa Ing. Attila Dudáša , Hlavná 71, Jovice
zámer predaja obecného majetku a to časť pozemku KNE č. 684/1 o rozlohe 649 m2 bol
zverejnený dňa 31.05.2018. Starosta navrhol určiť cenu nehnuteľnosti a schválenie prevodu
obecného majetku. Poslanci bod prerokovali a navrhli cenu 1 m2 za 12,- eur. Kupujúci Ing. Attila
Dudás s navrhovanou cenou sa nesúhlasil. Poslanci prevod obecného majetku jednomyseľne
odkladali. Starosta obce navrhol dlhodobý prenájom. Ing. Attila Dudás požiadal obecné
zastupiteľstvo o čas na rozmyslenie.
k bodu 5.

Žiadosť o odkúpenie pozemku - Tóth Štefan, Margita Tóthová

Starosta obce prítomných oboznámil so žiadosťou o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Jovice podľa § 9a ods.8 písm. e, zákona č.138/1991 Zb:
Pre žiadateľov Štefan Tóth a Margita Tóthová, obaja bytom P. Dobšinského 86, Rožňava, pozemok
CKN č. 466/ 3 vo výmere 77 m2 zastavené plochy a nádvorie. Žiadatelia sú bezpodielovým
vlastníkom susedných pozemkov a pozemok dlhodobo užívajú . Poslanci diskutovali o predmetnú
žiadosť. Následne každý osobne prezentovali svoj názor.

Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach po:
1 / 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, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Joviciach trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.

2/ Predmetom prevodu - predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je nehnuteľný majetok
zapísaný na LV č.415 - parcela registra "KN-C" č. 466/3 - zastavené plochy a nádvorie o
výmere 77 m2 v prospech kupujúcim Štefan Tóth, rod. Tóth, bytom Pavla Dobšinského č. 86,
Rožňava a Margita Tóthová, rod. Poťmáková, bytom Pavla Dobšinského č.86, Rožňava do
bezpodielového spoluvlastníctva.
3/ Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom , že kupujúci sú bezpodielovým vlastníkom
susedných pozemkov a pozemok dlhodobo užívajú.
4/ Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva č. 26/2018
vo výške 12 € za 1 m2. Náklady súvisiace s prevodom majetku bude znášať predávajúci v plnej
výške.
5/ ukladá Obecnému úradu v Joviciach zverejniť zámer predaja obecného majetku na úradnej
tabuli a na internetovej stránke www.obecjovice.sk odo dňa 27.07.2018
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

Ing. Andrea Albertová,
Podracky,

Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudáš,

Erzsébet

Tibor Albert, Róbert Kováč, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 6 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Jovice 2018 – TJ Mladosť Jovice
Pracovníčka p. Lukacsová predložila Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Jovice pre TJ
Mladosť Jovice na pokrytie výdavkov v Okresných majstrovstvách vo futbale 7. liga. Požadovaná
suma je 3 000,- Euro. Dôvod futbalové mužstvo sa znova prihlásilo do súťaže.
Poslankyňa Ing. Albertová dodala len toľko, že sumu treba opraviť na polovicu na 1 500.- euro
dotáciu potrebujú na II.polrok 2018. Starosta obce dal návrh na hlasovanie.
Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č.3/2008 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce schvaľuje finančnú dotáciu z rozpočtu obce na II. polrok rok
2018 pre TJ Mladosť Jovice vo výške 1 500,- euro na akciu „ Okresné majstrovstvá vo futbale
Rožňava 7. liga"
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Ing. Andrea Albertová,
Podracky,

Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudáš,

Erzsébet

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

Tibor Albert,Róbert Kováč,Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 7

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jovice je predkladaná na rokovanie
Obecného zastupiteľstva Obce Jovice v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm.d Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V priloženej správe č.2/2018 sa
uvádza predmet vykonaných kontrol, cieľ a kontrolované obdobie a informácia o iných odborných
činnostiach.
Správu hlavného kontrolóra prítomní poslanci vzali na vedomie bez pripomienok.
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra č.2/2018 .
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

Ing. Andrea Albertová,, Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudáš,
Podracky,

Erzsébet

Tibor Albert, Róbert Kováč, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti druhý polrok 2018 – schválenie
Hlavný kontrolór obce v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b Zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oboznámil poslancov s plánom kontrolnej činnosti
na 2.polrok 2018 a poskytol priestor poslancom na doplnenie resp. rozšírenie.
Zo strany poslancov návrhy neboli predložené.
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
II.polrok 2018.

Hlasovanie:

Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

Ing. Andrea Albertová,
Podracky,

Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudáš,

Erzsébet

Tibor Albert, Róbert Kováč, Norbert Podracky,

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 9 Určenie volebného obvodu pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
pre volebné obdobie r. 2018-2022
V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu Návrh na schválenie
volebného obvodu. Materiál k prejednávanému bodu programu mali poslanci Obecného
zastupiteľstva pred zasadnutím OZ.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať.
Uznesenie č. 29/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
určuje volebné obvody pre voľby starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva Obce Jovice pre
volebné obdobie r. 2018-2022 v počte 1.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

3

Ing. Andrea Albertová, Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudáš, Erzsébet
Podracky,

Tibor Albert, Róbert Kováč, Norbert Podravky

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 10 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Jovice ne celé funkčné ( volebné )
obdobie 2018-2022

Starosta obce predložil poslancom OZ na prejednanie rozsah výkonu funkcie starostu obce Jovice
na nasledujúce funkčné obdobie. V zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , obecné
zastupiteľstvo musí najneskôr 90 dní pred voľbami určiť na celé funkčné obdobie rozsah výkonu
funkcie starostu. Poslanci prejednali určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Jovice , navrhli
výkon funkcie starostu obce Jovice na nasledujúce funkčné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.
Starosta dal hlasovať o predlženom návrhu.

Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje výkon funkcie starostu Obce Jovice v
novom volebnom období r. 2018-2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu ( úväzku).

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová, Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudáš, Erzsébet
Podracky,

Tibor Albert, Róbert Kováč, Norbert Podracky

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 11. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jovice na celé volebné
obdobie 2018 -2022
Starosta obce uviedol, že podľa § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obecné
zastupiteľstvo určí pred komunálnymi voľbami počet poslancov na ďalšie volebné obdobie . Podľa
ods. 3 písm c) horeuvedeného § je zákon stanovená možnosť pre obce od 501 do 1000 obyvateľov ,
5 až 7 poslancov. Na základe uvedeného a z dôvodu operatívnejšej činnosti a rozhodovania ,
starosta navrhol pre ďalšie volebné obdobie do obecného zastupiteľstva obce Jovice 7 poslancov.
Poslanci diskutovali o počte poslancov a rozhodli , že v budúcom volebnom období bude mať
Obecné zastupiteľstvo obce Jovice 7 poslancov.
Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jovice v súlade s § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určuje poslancov Obce Jovice pre volebné obdobie r. 2018-

2022 v počte 7.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Nehlasovali:

0

Neprítomní pri
hlasovaní :

0

Ing. Andrea Albertová,
Podracky,

Ondrej Baláž, Ing. Attila Dudáš, Erzsébet

Tibor Albert, Róbert Kováč, Norbert Podracky

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 12. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
František B a r c i
starosta obce

Overovatelia

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

Ing. Andrea Albertová

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

Ondrej Baláž

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

V Joviciach dňa : 26.07.2018
Zapísala: Ildikó Lukacsová

Podpis

