OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/,
konaného 14.06.2018 o 19:00 hod. v budove Spoločenského domu v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Zapisovateľka Mgr. Jana Jašurková
Občania obce – podľa prezenčnej listiny
Hlavná kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová
Poslanec Ján Meszároš sa ospravedlnil
Poslankyňa Ing. Bulejčíková sa ospravedlnila

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 2. polroka 2018.
Správa o výsledku kontroly č. 1/2018 a 2/2018.
Návrh na zmenu rozpočtu Obecným zastupiteľstvom č. 1/2018.
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu.
Schválenie záverečného účtu obce Jablonec za rok 2017.
Návrh na použitie rezervného fondu a úpravu rozpočtu č. 2/2018 Obecným zastupiteľstvom
na rok 2018.
9. Rôzne.
10. Záver.

K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Tretie riadne zasadnutie OZ o 19:08 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ a ostatných prítomných občanov.
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 a dal hlasovať za program zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 15/3/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
14.06.2018 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing.
Miroslavu Minaričovú a p. Martina Richnáka MBA.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.
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Uznesenie č. 16/3/2018: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Ing. Miroslavu Minaričovú a Martina Richnáka MBA.
K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Na druhom riadnom zasadnutí OZ v roku 2018 boli prijaté uznesenia č. 8/2/2018, 9/2/2018,
10/2/2018, 11/2/2018, 12/2/2018, 13/2/2018, 14/2/2018
Všetky uznesenia z 2. riadneho zasadnutia v roku 2018 sú splnené. Zoznam uznesení je prílohou
zápisnice a bol 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. 17/3/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 2.polroka 2018.
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ing. Alenky Gergelovej bol zaslaný
poslancom mailom 18.05.2018 a zverejnený na úradnej tabuli 21.5.2018. K návrhu neprišli žiadne
pripomienky na prípadné zmeny plánu kontrolnej činnosti, preto dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 18/3/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e návrh plánu kontrolnej
činnosti na obdobie 2.polroka 2018.
K bodu 4. programu:
Správa o výsledku kontroly č.1/2018 a 2/2018.
Materiál na rokovanie o výsledku kontroly č. 2/2018 bol odoslaný poslancom mailom 28.5.2018
a materiál na rokovanie o výsledku kontroly č. 1/2018 bol mailom odoslaný poslancom 04.06.2018.
Starosta odovzdal slovo Ing. Alenke Gergelovej, hlavnej kontrolórke, ktorá doplnila, ako dopadli
kontroly, aké boli kontrolné zistenia a spýtala sa poslancov, či majú ešte nejaké otázky. Nakoľko
poslanci nemali už žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 19/3/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správy o výsledku
kontroly hlavnej kontrolórky obce č. 1/2018 a 2/2018.
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K bodu 5. programu:
Návrh na zmenu rozpočtu Obecným zastupiteľstvom č. 1/2018
Starosta odovzdal slovo Mgr. Jane Jašurkovej.
Mgr. Jašurková oboznámila prítomných, že pri zostavovaní pozvánky na OZ pracovala s označením
„návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2018“, ale tak ako bolo v odoslaných materiáloch, v tomto bode sú
zmeny rozpočtu štyri. Zmena č. 1,2,3, sa týka účelových prostriedkov, ktoré OZ bude brať na vedomie
a zmena č. 4 sa týka zmeny rozpočtu, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Požiadala ešte
ekonómku obce Mgr. Májekovú o bližšie špecifikovanie zmien.
Mgr. Májeková doplnila informácie o tom, z akých podprogramov sa presúvali peniaze a kam, tiež aký
bol na to dôvod. Rozpočet bol schválený na úrovni hlavnej kategórie. V materiáli, ktorý bol zaslaný
poslancom mailom, bolo podrobne vysvetlené, ako sa jednotlivé položky presúvajú. Poslanci nemali
už žiadne otázky k materiálu, preto dal starosta hlasovať. Ako prvé, je hlasovanie za zmenu rozpočtu
č. 1,2,3 v roku 2018, ktorú berú poslanci na vedomie.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 20/3/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní berie na vedomie zmenu
rozpočtu č. 1/2018, č. 2/2018, a 3/2018 podľa priloženého materiálu.
Druhým hlasovaním dal starosta odsúhlasiť zmenu rozpočtu č. 4/2018, ktorú schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 21/3/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní schvaľuje zmenu rozpočtu
OZ č. 4/2018 podľa priloženého materiálu.
K bodu 6. programu:
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
Stanovisko HK bolo zaslané poslancom mailom 28.05.2018. Starosta odovzdal slovo hlavnej
kontrolórke Ing. Alene Gergelovej, ktorá doplnila informáciu, že obec si splnila svoju povinnosť,
úlohou kontrolóra je skontrolovať správnosť účtovania a odporúča poslancom schváliť záverečný účet
bez výhrad.
Starosta upresnil, že v tomto bode sa nebude samostatne hlasovať, pri schvaľovaní záverečného účtu
budú poslanci zároveň brať na vedomie aj stanovisko HK.
K bodu 7. programu:
Schválenie záverečného účtu obce Jablonec za rok 2017
Materiál s obsahom návrhu záverečného účtu bol zaslaný poslancom mailom 28.05.2018. K návrhu
neprišli žiadne pripomienky, preto dal starosta hlasovať.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 22/3/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverčnému účtu za rok 2017,
b) s c h v a ľ u j e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad,
c) s c h v a ľ u j e použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 6070,63€.
K bodu 8 programu
Návrh na použitie rezervného fondu a úpravu rozpočtu č. 5/2018 Obecným zastupiteľstvom
Starosta informoval prítomných, že rekonštrukcia poslednej autobusovej zastávky spolu
s vybudovaním odvodňovacieho kanála si vyžaduje viac finančných prostriedkov. Pre neustále
sťažnosti obyvateľov, ktorých voda po dažďoch pravidelne ohrozuje, obec pristúpila k rozsiahlejšej
rekonštrukcii poslednej autobusovej zastávky, kde bude aj odvodňovací kanál. Schválený rozpočet
nerátal s takým rozsiahlym výdavkom, preto starosta navrhol, aby sa rezervný fond za rok 2016
a 2017 použil ako kapitálová investícia do tejto rekonštrukcie. Poslankyňa Ing. Miroslava Minaričová
sa spýtala, či má obec cenovú ponuku na rekonštrukciu. Starosta doplnil, že cenová ponuka bola na
19000€, ale hneď po začatí prác sa zistilo, že investícia bude vyššia, nakoľko cesta sa „rozchádza“
a akoby tlačí do „dedovej jamy“. Preto bude nutné celý svah spevniť a to si bude vyžadovať viac
finančných prostriedkov ako bol prvý predpoklad. V spolupráci s regionálnymi cestami sa vybuduje aj
nasvietený priechod pre chodcov, bude tam gabiónové oplotenie s výsadbou, veľká informačná
tabuľa, použije sa aj dlažba pre zrakovo postihnutých na lepšiu orientáciu.
Mgr. Májeková doplnila, že ak sa schváli použitie rezervného fondu, bude nasledovať aj ďalšia úprava
rozpočtu.
Starosta dal hlasovať za schválenie použitia rezervného fondu na kapitálovú investíciu – výstavba
miestnej komunikácie – zastávka v obci.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 23/3/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní s c h v a ľ u j e použitie
prostriedkov rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov v celkovej sume 10.868,87€ na
výstavbu miestnej komunikácie – zastávka v obci.
K bodu 9 programu
Rôzne
Starosta vyzval prítomných, pokiaľ majú návrhy a pripomienky na zlepšenie života v obci, aby ich
predniesli.
Mgr. Jašurková oznámila, že dňom 04.06.2018 bol spustený nový web obce Jablonec. Nakoľko údaje
boli v podstate prenesené z pôvodného webu, niektoré veci, ktoré sa zverejnili v starom webe sa
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v novom neobjavili, preto sa budú postupne jednotlivé sekcie upravovať. Vyzvala poslancov
a prítomných, aby napísali na obecný úrad, ak nájdu na novej webovej stránke neaktuálne
informácie, prípadne, ak tam informácie chýbajú. Stránka má aj verziu pre seniorov, je prehľadnejšia
a práca s ňou by mala byť jednoduchšia.
- Pani poslankyňa Ing. Minaričová sa pýtala v akom štádiu je riešenie interaktívnej tabule
do Materskej školy, nakoľko poslanci sa vzdali svojej odmeny za výkon poslaneckého
mandátu v prospech nákupu interaktívnej tabule do MŠ. OZ Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci
prispeli sumou 500€, prispelo aj OZ Zelený Jablonec.
- Starosta oboznámil poslancov a prítomných, že v škôlke je problém so sporákmi,
pravdepodobne sa budú kupovať nové, nakoľko tieto existujúce sú už opotrebované.
Ďalším problémom v škôlke je schodisko, ktoré je „prilepené“ k pôvodnej budove a je
tam aj šatňa. Počas letných prázdnin bude treba rozobrať celý tatranský profil, škôlka
bude otvorená do 27.júla.
- Pán Hagara informoval, že Hokejbalové združenie Jablonec prispelo do škôlky 120€,
pozval všetkých na sobotňajší hokejbalový turnaj o pohár starostu obce.
- Starosta sa poďakoval za medzinárodný deň detí všetkým zúčastneným organizáciám
a občianskym združeniam.
Informoval o uzavretí skládky v Jablonci „Hlboká“, vysadili sa lipky, 4 jedlé gaštany, lúčna
zmes, ešte sa dovysievajú svahy, ktoré sa musia siať ručne. Na bývalej skládke sa
vybuduje vyhliadková veža, prebiehajú rokovania s vinármi na realizáciu vínnej pivnice,
obec dostala dotáciu z envirofondu na obnovu dediny, na bývalom kúpalisku sa upravuje
terén, likvidoval sa starý betón, mali by sa likvidovať šachty pri poľovníckej chatke.
p. Podmanický povedal, že sú to vlastne žumpy, lebo chatka bola voľakedy
príslušenstvom kúpaliska, kde boli sociálne zariadenia, preto doporučil, aby sa šachty
nazahŕňali, rovnako by bolo dobré vyzvať poľovníkov, aby si s budovou urobili poriadok,
nakoľko je celá zdevastovaná.
- Starosta doplnil, že sa pripravuje detské ihisko, ktoré bude pri vstupe na futbalový
štadión.
- Poslankyňa p. Ing. Minaričová navrhla, aby sme sa zapojili do výzvy „rozprúďme regióny“
od slovenských elektrární. Prisľúbila, že sa na to pozrie a dá nám informáciu, či je výzva
ešte otvorená.
- Pán Hagara doplnil informáciu, že dostali ako hokejbalové združenie dotáciu z BSK, že to
nie je jednoduché vybaviť, ale dá sa to.
- Poslankyňa p. Mackurová predniesla požiadavku farníkov, či by sa nedala pred kostol
umiestniť taká informačná tabuľa, ako je pre obecným úradom. Starosta povedal, že obec
na to nemá prostriedky. Obec sa stará o celý areál okolo kostola, kosí sa, sadí sa, upratuje
sa, preto dal návrh, že farníci môžu zrealizovať finančnú zbierku na kúpu takej tabule.
- Starosta informoval, že sa dorábajú informačné tabule na náučnom chodníku, v sobotu
30.júna bude ochutnávka vín vinárov z okolia potoka Gidra v čase od 14:00 do 21:00.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.
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Uznesenie č. 24/3/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu 10 programu
Záver
Starosta sa poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve, za návrhy a pripomienky občanov,
zaželal príjemný zbytok večera.

Rokovanie bolo ukončené o 20:13 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 14.06.2018
Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
15
16
17
Ing. Pavlína Bulejčíková
O
O
O
Marek Dzíbela
A
A
A
Ján Meszároš
O
O
O
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová A
A
A
Ján Podmanický
A
A
A
Martin Richnák MBA
A
A
A

Vysvetlivky:

18
O
A
O
A
A
A
A

19
O
A
O
A
A
A
A

20
O
A
O
A
A
A
A

21
O
A
O
A
A
A
A

22
O
A
O
A
A
A
A

23
O
A
O
A
A
A
A

24
O
A
O
A
A
A
A

hlasovanie "ZA"
hlasovanie "PROTI"
zdržal sa hlasovania
neprítomný ospravedlnený

"A"
"N"
"Z"
"O"
neprítomný neospravedlnený "Y"

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- Materiály k bodom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Ing. Miroslava Minaričová

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

Martin Richnák MBA

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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