OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/,
konaného 29.09.2016 o 18:30 v budove Spoločenského domu v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Zapisovateľka Mgr. Jana Jašurková
Účtovníčka OÚ Jana Zápražná
Administratívna pracovníčka OÚ- Martina Havettová
Občania obce – podľa prezenčnej listiny
Hlavná kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová sa ospravedlnila
Poslankyňa Ing. Pavlína Bulejčíková sa ospravedlnila
Poslanec Ing. Matúš Fekete sa neospravedlnil

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Schválenie zriaďovacej listiny ZŠ Jablonec
Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2015/2016
Schválenie nájomného v nájomnom bytovom dome s.č. 208 nachádzajúceho sa na parcele
197/2 a 198/2 v obci Jablonec
Schválenie nájomného v nájomnom bytovom dome s.č. 205 nachádzajúceho sa na parcele
199/2 a 200/6 v obci Jablonec
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2 v roku 2016
Čerpanie rezervného fondu
Použitie disponibilného zostatku na účte č. SK69 5600 0000 0066 0100 2009 na kapitálové
výdavky na dobudovanie Materskej školy
Schválenie 1.úpravy rozpočtu na rok 2016 OZ
Rôzne
Záver

K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Štvrté riadne zasadnutie OZ o 18:37 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ a ostatných obyvateľov a hostí.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Starosta prečítal navrhovaný program rokovania OZ, následne dal hlasovať za navrhovaný program
zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.
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Uznesenie č. 37/4/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
29.09.2016 podľa návrhu.
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing. Miroslavu Minaričovú a p. Jána Podmanického, za
zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 38/4/2016: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Ing. Miroslavu Minaričovú a Jána Podmanického.
K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Na treťom riadnom zasadaní OZ boli prijaté uznesenia
č. 15/3/2016, 16/3/2016, 17/3/2016, 18/3/2016, 19/3/2016, 20/3/2016, 21/3/2016, 22/3/2016,
23/3/2016, 24/3/2016, 25/3/2016, 26/3/2016, 27/3/2016, 28/3/2016, 29/3/2016, 30/3/2016,
31/3/2016. Na 1.mimoriadnom zasadnutí OZ zo dňa 6.7.2016 boli prijaté uznesenia: 32/M01/2016,
33/M01/2016, 34/M01/2016, 35/M01/2016, 36/M01/2016. Všetky uznesenia z 3.riadneho
zasadnutia a 1.mimoriadneho zasadnutia sú splnené. Zoznam uznesení je prílohou zápisnice a bol aj
k nahliadnutiu počas rokovania OZ. Starosta obce dal hlasovať za plnenie uznesení.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 39/4/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Schválenie zriaďovacej listiny ZŠ Jablonec
Obecný úrad v Jablonci predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva novú zriaďovaciu listinu
Základnej školy v Jablonci, nakoľko pôvodná zriaďovacia listina z roku 2002 už neplní svoju pôvodnú
funkciu. Pôvodná zriaďovacia listina bola vydaná ešte pred rozdelením kompetencií z Okresného
úradu na Obec. Jedná sa o prenesenú kompetenciu na obec podľa zákona č. 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zriaďovacia listina
bola zverejnená na úradnej tabuli a na obecnej webovej stránke 14.09.2016. Oproti zverejnenému
návrhu zriaďovacej listiny sa upraví „suma spolu“ z uvedených 37.501,29€ na 66.328,29€. Suma
predstavuje cenu budovy Základnej školy a majetok v ZŠ podľa súpisu majetku ku dňu 31.08.2016.
Následne dal starosta hlasovať za novú zriaďovaciu listinu Základnej školy v Jablonci.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.
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Uznesenie č. 40/4/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
listiny Základnej školy, 900 86 Jablonec č. 59.

s c h v a ľ u j e úplné znenie Zriaďovacej

K bodu 4. programu:
Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2015/2016
Starosta oznámil Obecnému zastupiteľstvu a prítomným občanom, že p. riaditeľka školy Mgr.
Štěpánka Oscitá je ospravedlnená z účasti na OZ, preto požiadal o prečítanie správy Mgr. Jašurkovú.
Správa je prílohou zápisnice v úplnom znení. Po prečítaní správy dal starosta hlasovať za schválenie
správy.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 41/4/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016
K bodu 5. programu:
Schválenie nájomného v nájomnom bytovom dome súp.č. 208 nachádzajúceho sa na parcele č. 197/2
a č. 198/2 v obci Jablonec
Na základe kontroly z Okresného úradu Bratislava pracovníkmi oddelenia bytovej politiky sme robili
prepočet nájomného v zmysle platných smerníc a zákonov a výšku nájomného sme upravili.
Kompletný materiál bol predložený na rokovanie poslancom Obecného zastupiteľstva a prerokovaný
na dvoch pracovných stretnutiach, kde im boli vysvetlené postupy počítania nájomného, platné
smernice, východiská a následne sa výška nájomného prehodnotila a navrhla podľa platnej legislatívy.
Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky, preto dal starosta hlasovať za nové výšky nájomného
v bytovom dome so s.č. 208. Tabuľka s novými výškami nájomného je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 42/4/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e
a) výšku nájomného 4,9499% z obstarávacej ceny bytu, ktorá sa skladá zo zložiek: 2,92%
z obstarávacej ceny bytu ako splátka úveru ŠFRB, 0,9299% z obstarávacej ceny bytu ako
platba do fondu opráv, 0,6% z obstarávacej ceny bytu ako platba na režijné náklady a 0,5%
z obstarávacej ceny bytu na zisk obce
b) nájomné v jednotlivých bytoch podľa priloženej tabuľky
c) nájomné je splatné do 15.dňa v mesiaci za príslušný mesiac bezhotovostne.
K bodu 6. programu:
Schválenie nájomného v nájomnom bytovom dome súp. č. 205 nachádzajúceho sa na parcele č.
199/2 a č. 200/6 v obci Jablonec
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Starosta obce informoval, že k prepočtu výšky nájomného prišlo aj na druhej bytovke so súpisným
číslom 205. Dôvody sú rovnaké ako v prípade bytovky so s.č. 208. V bytovom dome s.č. 205 sa nájom
prepočítal podľa rovnakého kľúča, percentuálne zloženie jednotlivých položiek sa odvíjalo od splátky
úveru ŠFRB. Kompletný materiál bol predložený poslancom na pracovných stretnutiach aj s uvedením
dôvodov na zmenu. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky, preto dal starosta hlasovať za nové
výšky nájomného v bytovom dome so s.č. 205. Tabuľka s novými výškami nájomného je prílohou
zápisnice.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 43/4/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e
a) výšku nájomného 4,95% z obstarávacej ceny bytu, ktorá sa skladá zo zložiek: 2,65%
z obstarávacej ceny bytu ako splátka úveru ŠFRB, 1% z obstarávacej ceny bytu ako platba do
fondu opráv, 0,8% z obstarávacej ceny bytu ako platba na režijné náklady a 0,5%
z obstarávacej ceny bytu na zisk obce
b) nájomné v jednotlivých bytoch podľa priloženej tabuľky
c) nájomné je splatné do 15.dňa v mesiaci za príslušný mesiac bezhotovostne.
K bodu 7. programu:
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2 v roku 2016
Starosta odovzdal slovo účtovníčke p. Jane Zápražnej, ktorá informovala prítomných o rozpočtovom
opatrení č. 2 v roku 2016. Rozpočtové opatrenie bolo zaslané mailom všetkým poslancom 02.08.2016,
takisto bolo zaslané rozpočtové opatrenie do systému „RISAM“. Ozrejmila významnejšie sumy, ktoré
sa menili v rozpočte ako dotácia na preliezky, autobusové zastávky, nákup žalúzií do Spoločenského
domu, vývoz kontajneru z cintorína a pod. Následne dal starosta hlasovať za rozpočtové opatrenie
starostu obce č. 2 v roku 2016.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 44/4/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie rozpočtové opatrenie
starostu obce č. 2 v roku 2016.
K bodu 8. programu:
Čerpanie rezervného fondu
Starosta odovzdal slovo p. Zápražnej, účtovníčke obecného úradu, ktorá prečítala návrh na čerpanie
rezervného fondu, ktorý bol zaslaný poslancom mailom. Oboznámila ich o stave rezervného fondu
k 27.09.2016. Dôvodom na čerpanie prostriedkov rezervného fondu je úhrada výdavkov súvisiacich
s rekonštrukciou budovy Materskej školy. Oboznámila ich s príjmami na rekonštrukciu MŠ
a s výdavkami na rekonštrukciu MŠ. Kompletný návrh je prílohou zápisnice, rovnako so zoznamom
faktúr na rekonštrukciu MŠ za rok 2015 a za rok 2016. Informovala, že sa navýšil počet stravníkov,
prijali sa noví zamestnanci -2 učiteľky a 1 upratovačka. Starosta doplnil, že prvotný rozpočet 105.000,EUR bol len na nadstavbu podkrovia, nerátal s úpravami na prízemí. Musela sa vykachličkovať kuchyňa
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do výšky 1,8m, projekt sa musel upraviť, nakoľko upratovačka musí mať samostatnú miestnosť
s výlevkou, svoje WC, nakúpilo sa nerezové vybavenie do kuchyne, prerábala sa elektrina. Napriek
tomu sme pri rekonštrukcii veľa ušetrili, nakoľko veľa prác sa robilo svojpomocne. Na prízemí sa
otáčali všetky dvere, aby mali správne otváranie, doplnili sa únikové východy. Pani riaditeľka doplnila,
že nová škôlka je príjemným prostredím pre deti, poďakovala za celú realizáciu rekonštrukcie v tak
krátkom čase. Starosta poďakoval tímu učiteliek, ktoré sa prvé dva týždne podujali na realizáciu
denného tábora, ktorá bola za účelom zabezpečenia starostlivosti o deti, ktorých rodičia ich nemali
kam dať, nakoľko škôlka bola zatvorená od 01.07.2016. Starosta dal hlasovať za čerpanie rezervného
fondu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 45/4/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e čerpanie rezervného fondu
vo výške 1319,99 EUR na kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budovy Materskej školy.
K bodu 9. programu:
Použitie disponibilného zostatku na účte č. SK69 5600 0000 0066 0100 2009 na kapitálové výdavky na
dobudovanie Materskej školy
Starosta odovzdal slovo p. Zápražnej, účtovníčke OÚ Jablonec, ktorá informovala o výške zostatku na
spomínanom účte. Znova informovala o výške nákladov na rekonštrukciu Materskej školy, v obecnom
rozpočte nebolo rátané s takýmito výdavkami, preto starosta obce navrhol použiť disponibilný
zostatok na úhradu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu Materskej školy. Starosta dal hlasovať za
použitie disponibilného zostatku na účte č. SK69 5600 0000 0066 0100 2009.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
4/0/1
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Hlasovania sa zdržal p. Marek Dzíbela.
Uznesenie č. 46/4/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e použitie disponibilných
prostriedkov vo výške 39.953,89 EUR na kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budovy
Materskej školy.
K bodu 10. Programu:
Schválenie 1.úpravy rozpočtu na rok 2016 Obecným zastupiteľstvom
Starosta odovzdal slovo p. Zápražnej, účtovníčke OÚ Jablonec, ktorá informovala k akým zmenám
v rozpočte na príjmovej a výdajovej strane prišlo. Poslancom všetky podrobnosti ozrejmila a pred
zasadnutím aj odovzdala materiál so zmenami v jednotlivých položkách rozpočtu. Najvýznamnejšie
položky vysvetlila a zdôvodnila jednotlivé presuny. Návrh na zmenu rozpočtu je prílohou zápisnice.
Starosta dal hlasovať za schválenie 1.úpravy rozpočtu na rok 2016 Obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
4/0/1
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
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Hlasovania sa zdržal p. Marek Dzíbela.
Uznesenie č. 47/4/2016 : Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní schvaľuje I. úpravu
rozpočtu obce Jablonec pre rok 2016 podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.,
v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z.
a) celkové príjmy obce Jablonec vo výške 618 021,43 EUR
b) celkové výdavky obce Jablonec vo výške 618 021,43 EUR
K bodu 11. Programu:
Rôzne
Starosta požiadal prítomných, ktorí by mali nejaké podnety a návrhy na zlepšenie života v našej obci,
aby ich predniesli. Prihlásila sa p. PaedDr. Krasňanová, ktorá sa spýtala na prerábku autobusových
zastávok. Starosta informoval, že čakáme na vyjadrenie z Regionálnych ciest k úprave, následne sa
začnú zastávky rekonštruovať. Do konca roka 2016 budú zrekonštruované dve zastávky a v budúcom
roku ďalšie dve. Na rekonštrukciu obec dostala dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja vo
výške 6000,-EUR. Obec bude žiadať aj v budúcom roku dotáciu na rekonštrukciu zastávok.
- p. Oscitý sa pýtal na separovaný odpad – starosta informoval, že obec má podpísanú
zmluvu so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., stále však nie je ukončené verejné
obstarávanie, čakáme na kompostéry, je to zdĺhavý proces.
- poslankyňa p. Minaričová sa informovala na nefunkčný rozhlas na IBV Sever- starosta len
doplnil informáciu, že na niektorých zariadeniach boli vytrhnuté káble, v niektorých
zariadeniach bol rozhlas stíšený. Zástupcovia distribučnej spoločnosti z Moravy boli
kontrolovať funkčnosť rozhlasu a nahlásené poruchy, ktoré sa odstránili.
- starosta ďalej informoval, že poprosil kostolníka, ktorý zabezpečuje zvonenie, aby obec
upovedomil o prípadnej skúške zvonov, nakoľko občania volajú na obecný úrad s tým, že
chcú vedieť, kto zomrel.
- p. Zápražná doplnila, že na preliezky v záhrade Materskej školy vyčlenila peniaze zo svojho
rozpočtu p. riaditeľlka Základnej školy p. Mgr. Štěpánka Oscitá, za čo sa jej poďakovala. Do
novootvorenej záhrady sa chodia hrať aj deti zo Základnej školy.
- p. Dzíbelová sa pýtala, či sa bude robiť niečo s odtokovými rúrami v obci, nakoľko veľa
z nich je upchatých. Starosta informoval, že v súvislosti s prívalovými dažďami koncom
júla bol nútený vyhlásiť mimoriadnu situáciu, nakoľko boli ohrozené ľudské životy
a majetok našich občanov. Zistilo sa, že niektoré odtoky sú zabetónované, niektoré
nedostatočne široké, čím spôsobili ďalším obyvateľom ešte väčšie škody. Obec Jablonec
má povodňovú komisiu, ktorá v spolupráci so Stavebným úradom a Regionálnymi cestami
bude kontrolovať odtokové rúry na „mostíkoch“ a následne nariadi ich úpravu v zmysle
platnej legislatívy a noriem tak, aby bolo čo najmenšie ohrozenie obyvateľov v prípade
prívalových dažďov, ktoré v našej obci spôsobili značné problémy. Pri poslednej
mimoriadnej udalosti obec zabezpečila odčerpanie vody z pivníc a žúmp, pomáhala pri
zmiernení následkov mimoriadnej situácie.
- p. Polakevič sa pýtal, či je niečo nové v súvislosti s chodníkmi v obci – starosta informoval,
že obec nemá na takú výstavbu v rozpočte peniaze, musíme to riešiť len cestou dotácií
alebo europrojektov. Zatiaľ nie je vypísaná taká výzva, v ktorej by sa obec mohla uchádzať
o peniaze na dobudovanie chodníkov.
Starosta dal hlasovať za diskusné príspevky a podnety občanov prítomných na obecnom
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zastupiteľstve. Prílohou zápisnice je aj zvuková nahrávka pripomienok.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 48/4/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
od občanov obce.
K bodu 12. Programu:
Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom, občanom za účasť na zastupiteľstve, poďakoval za
podnetné návrhy, poprial ešte pekný zvyšok večera.
Rokovanie bolo ukončené o 20:18 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 29.09.2016
Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
37
38
39
Ing. Pavlína Bulejčíková
O
O
O
Marek Dzíbela
A
A
A
Ing. Matúš Fekete
Y
Y
Y
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová A
A
A
Ján Podmanický
A
A
A
Martin Richnák MBA
A
A
A

40
O
A
Y
A
A
A
A

41
O
A
Y
A
A
A
A

42
O
A
Y
A
A
A
A

44
O
A
Y
A
A
A
A

45
O
A
Y
A
A
A
A

46
O
Z
Y
A
A
A
A

Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
47
48
Ing. Pavlína Bulejčíková
O
O
Marek Dzíbela
Z
A
Ing. Matúš Fekete
Y
Y
Helena Mackurová
A
A
Ing. Miroslava Minaričová A
A
Ján Podmanický
A
A
Martin Richnák MBA
A
A

Vysvetlivky:
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"A"
"N"
"Z"
"O"
neprítomný neospravedlnený "Y"
hlasovanie "ZA"
hlasovanie "PROTI"
zdržal sa hlasovania
neprítomný ospravedlnený
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OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- „cd“ s nahrávkou zasadnutia
- Materiály k bodom 2,3,4,5,6,7,8,9,10

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Ing. Miroslava Minaričová

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

Ján Podmanický

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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