OBEC JOVSA
OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@jovsa.sk

ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa
10.4.2014 so začiatkom o 18.00 hodine na OcÚ Jovsa

POSLANCI OZ:
1./ Ing. Ladislav ANDREJCO - prítomný
2./ Adrián B URAL - prítomný
3./ Marcel ČIŽMÁR – prítomný
4./ Štefan IVANOV – neprítomný (PN)
5./ Ing. Ján KEREŠTAN – prítomný
6./ Tomáš ŠTOFA – prítomný
7./ Mgr. Jaroslava TREMBUĽÁKOVÁ – prítomná
Starosta obce: Michal HOMROK – viedol rokovanie OZ
Kontrolór obce: Dana KOVÁČOVÁ
♦ Program rokovania:
1../ Otvorenie
2../ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
3../ Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2014
3../ Diskusia - Záver
♦ Priebeh rokovania:
♦ Bod. č. 1./
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko zo siedmych
poslancov OZ sú prítomní šiesti poslanci.
♦ Bod č. 2./
Starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva sú splnené, resp. sa plnia priebežne.
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♦ Bod č. 3./
Starosta obce predložil poslancom OZ vypracované rozpočtové opatrenie
číslo 1/2014, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) až c) a ods. 3
zákona č. 583/2001 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Po krátkej diskusii následne prijali poslanci OZ toto
Uznesenie
číslo 8/2014 zo dňa 10.4.2014
OZ schvaľuje:
predložené rozpočtové opatrenie číslo 1/2014, ktoré sa uskutočnilo v súlade s
§ 14 ods. 2 písmeno a) až c) a ods. 3 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Týmto rozpočtovým opatrením sa menia celkové príjmy a výdaje obce
o 1.941,,80 €, čo je dotácia a zároveň výdavky na zabezpečenie volieb prezidenta
SR v mesiaci marec 2014.
Toto rozpočtové opatrenie je prílohou tejto zápisnice.

Z počtu šiestich prítomných poslancov
všetci šiesti poslanci obecného zastupiteľstva.

za toto uznesenie hlasovali

♦ Keďže neboli ďalšie pripomienky ani návrhy od poslancov OZ, starosta
obce toto zasadnutie OZ ukončil.

Michal H o m r o k v.r.
starosta obce

Overovatelia:
Tomáš Štofa

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

Ing. Ján Kereštan .....................................
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