OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/, konaného
25.02.2016 o 18:00 v budove Spoločenského domu v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Hlavná kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová
Zapisovateľka Mgr. Jana Jašurková
Účtovníčka OÚ Jana Zápražná
Občania obce – podľa prezenčnej listiny
Poslanci Ing. Matúš Fekete a Ján Podmanický sa ospravedlnili.

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

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015.
Schválenie VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec.
Zrušenie VZN č. 2/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Jablonec.
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Prvé riadne zasadnutie OZ o 18:02 otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných poslancov OZ
a ostatných obyvateľov a hostí.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 5 poslanci OZ 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.

5/0/0
5

Uznesenie č. 1/1/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
25.02.2016 podľa návrhu.
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing. Pavlínu Bulejčíkovú a p. Ing. Miroslavu Minaričovú,
za zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú.
Hlasovanie:

za/proti/zdržal sa
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Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5

Uznesenie č. 2/1/12016: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e
a) zapisovateľa: Mgr. Janu Jašurkovú
b) overovateľov zápisnice: Ing. Pavlínu Bulejčíkovú a Ing. Miroslavu Minaričovú.
K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Na predchádzajúcom riadnom zasadaní boli prijaté uznesenia
č. 49/4/2015, 50/4/2015, 51/4/2015, 52/4/2015, 53/4/2015, 54/4/2015, 55/4/2015, 56/4/2015,
57/4/2015, 58/4/2015, 59/4/2015, ktoré 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. 3/1/2016: OZ v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015 bola zverejnená na úradnej tabuli
a webovej stránke obce 27.01.2016. Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá informovala
o správe o činnosti za rok 2015, čo bolo predmetom kontroly, akým spôsobom predmetné záležitosti
kontrolovala. Oznámila, že kontrolovala aj návrh rozpočtu na rok 2016 a informovala prítomných, že
kontrola v MŠ ešte prebieha. V stanovenom čase neprišla k správe žiadna pripomienka, preto dal
starosta hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 4/1/2016: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec po prerokovaní berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015.
K bodu 4. programu:
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec.
(ďalej len „VZN“)
Obecný úrad v Jablonci predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole Jablonec. Poslanci boli oboznámený s obsahom materiálu, návrh VZN bol
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zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 10.02.2016. Do stanovenej lehoty neprišla
žiadna pripomienka, preto dal starosta hlasovať, kto je za schválenie VZN č. 1/2016 o určení

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 5/1/2016: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec
1. prerokovalo návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec
2. s ch v á l i l o VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec.
K bodu 5. programu:
Zrušenie VZN č. 2/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Jablonec.
Na obecný úrad bol doručený protest prokurátora podľa § 22 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č. 153/2001
Z.z. o prokuratúre v platnom znení. /protest prokurátora je prílohou zápisnice/ Na základe protestu
prokurátora je navrhnuté zrušenie VZN č. 2/2007. Obecné zastupiteľstvo protest prokurátora
prerokovalo na pracovnom stretnutí. Kópia VZN č. 2/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu
smútku na území obce Jablonec je prílohou zápisnice. Starosta dal hlasovať kto je za zrušenie VZN č.
2/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Jablonec?
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 6/1/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
1. prerokovalo návrh na zrušenie VZN č. 2/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na
území obce Jablonec
2. s ch v á l i l o zrušenie VZN č. 2/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území
obce Jablonec.
K bodu 6. programu:
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016
Starosta oboznámil prítomných, že návrh rozpočtu bol zverejnený 10.02.2016, návrh rozpočtu bol
viackrát prerokovaný s obecným zastupiteľstvom na pracovných stretnutiach. Starosta odovzdal
slovo účtovníčke Obecného úradu p. Jane Zápražnej, ktorá poprosila najskôr hlavnú kontrolórku obce
o vyjadrenie k rozpočtu. Kontrolórka konštatovala, že kontrolovala v rozpočte súlad so zákonmi
a všeobecnými záväznými nariadeniami, konštatovala súlad so zákonom a zároveň odporučila
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schválenie návrhu rozpočtu v tejto podobe. Po vyjadrení hlavnej kontrolórky opäť dostala slovo p.
Zápražná, ktorá vysvetlila ako je rozpočet zostavený, čo znamenajú jednotlivé položky z pohľadu
príjmov. Zároveň vysvetlila, aké príjmy budú z úradu práce na zamestnancov, ako sa dá ušetriť
v samospráve na výdavkoch na zamestnancov formou zamestnania dlhodobo nezamestnaného
uchádzača v rámci projektu „Šanca na zamestnanie pre BSK“. Špecifikovala prostriedky, ktoré sú
presne určené na školu a škôlku, vysvetlila účelovosť prostriedkov v rozpočte, ktoré sa musia použiť
len na vopred určené oblasti. Predpoklad príjmov zo štátneho rozpočtu z výnosov dane z príjmov, za
komunálny odpad, tiež nedoplatky z predchádzajúcich období, príjem za daň z nehnuteľností a psa,
z poplatkov za vodu, príjem za umiestnenie vysielača Slovak telekom. Príjem z prenájmu hrobových
miest sa nepredpokladá vysoký, existujúce zmluvy sú platné do roku 2019. Príjem z prenájmu
bytovky, pozemku pod garážou pri OU, kaderníctva, realitnej kancelárie, bufetu na ihrisku, vysielača
Orange a iných z iných príjmov podľa rozpočtových položiek.
Ďalej vysvetlila, aké výdavky sú v rozpočte v jednotlivých programoch. Program 1 – Plánovanie,
manažment, kontrola zahŕňa náklady na fungovanie OU Jablonec, mzdy OU, príplatky, odmeny,
odvody, vyrátané podľa platobných dekrétov, diéty, energie na budovu obecného úradu. Poštovné
a telefónne poplatky, za doménové meno, doménový priestor máme zatiaľ zdarma. Správa a údržba
majetku v správe obce. Plánuje sa oprava strechy na dome smútku a svojpomocne rekonštrukcia
vnútra domu smútku, kupovať sa bude len materiál. Taktiež rekonštrukcia priestorov obecného
úradu – nový rozvod elektrickej energie, maľovanie a nová podlaha. Program 2 – Služby občanom
zahŕňa náklady na poštu, stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, cintorínske služby a dom smútku,
školský úrad, miestny rozhlas a verejné osvetlenie, kultúru a šport, aktivačné práce a dopravu.
V týchto nákladoch sú zahrnuté dohody na šoférov autobusu, spoločenský dom - riad a materiál ako
sú misy na guľáš, polievkové misy, prevádzka klubu detí, kultúra reprezentačné, kultúrne podujatia
a súťaže, deň matiek, Mikuláš, MDŽ, poistenie budovy, knižnica, doprava. Zastávky autobusov sa
plánujú rekonštruovať, aj priechody pre chodcov. Naplánované sú splátky komunálneho úveru vo
výške 10.000,-€. Ďalej bol občanom vysvetlený spôsob financovania v roku 2016 formou koncesnej
zmluvy na verejné osvetlenie a samotný prechod verejného osvetlenia na koncesionára. Program 3 –
Odpadové hospodárstvo zahŕňa náklady na vývoz odpadu a predpokladané náklady na projekt
BIObec. Program 4 – Komunikácie zahŕňa náklady na údržbu ciest a náklady na zastávky a nástupištia
pre autobusy. Program 5 – Vzdelávanie zahŕňa náklady na MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠKD. V nákladoch na MŠ sú
zostatky dotácie a grantu z roku 2015 na rekonštrukciu budovy MŠ, ďalej náklady zahŕňajú celkovú
cenu práce zamestnancov, náklady na učebné pomôcky, materiál, služby, výdavky na rekonštrukciu
budovy z prostriedkov obce a iné. V nákladoch na ZŠ je zostatok nevyčerpaných prostriedkov z roku
2015, ktoré sa minú na rekonštrukciu kúrenia. Ostatné náklady na ZŠ sa budú čerpať na mzdové
prostriedky, učebné pomôcky, materiál, služby a iné. Taktiež sa v budove školy plánujú vymeniť
vchodové dvere, vymaľovanie tried a brúsenie parkiet. V nákladoch na ŠJ a ŠKD sú zahrnuté výdavky
na mzdové náklady, učebné pomôcky, materiál, služby a iné. Program 6 – Šport zahŕňa dotácie
športovému futbalovému klubu, Hokejbalovému združeniu a Občianskemu združeniu Zelený
Jablonec. Program 7 – Prostredie pre život zahŕňa náklady na údržbu verejných priestranstiev – kúpu
novej kosačky, benzínu a materiálu do kosačky, na dohodu o vykonaný práce. Ďalej program zahŕňa
náklady na prevádzku vodovodu. Program 8 – Sociálne služby zahŕňa podujatia pre seniorov
a sociálne dávky a náklady na zamestnanca, ktorý vykonáva opatrovateľskú službu. Program 9 –
Bývanie zahŕňa náklady na údržbu nájomných bytov, čističky odpadových vôd pri bytových
jednotkách a splácanie úveru zo ŠFRB.
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Starosta vysvetlil, že s poslancami rozpočet prebrali na viacerých pracovných stretnutiach, podrobné
preberanie rozpočtu na OZ je hlavne kvôli občanom, aby mali podrobnú a kompletnú informáciu
o naplánovanom rozpočte. Starosta podal informáciu o priebehu stretnutí s poslancami, pripomienky
od poslancov. Počas vyvesenia návrhu rozpočtu prišla jedna pripomienka aj od občanov. Následne dal
hlasovať za schválenie návrhu rozpočtu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 7/1/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
b) s ch v a ľ u j e v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §
14 ods. 2) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet
obce na rok 2016
c) berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2017 a 2018.
K bodu 7. programu:
Rôzne.
Starosta poprosil prítomných, aby svoje pripomienky a návrhy prezentovali. P. Dzíbelová sa spýtala
na súdne spory – starosta informoval, že bežia 3 súdne spory, zatiaľ nie sú ukončené. V súdnom
pojednávaní s rodinou Freivoltovou sme sa ako obec odvolali, všetky spisy sú odovzdané sudkyni.
Pani Dzíbelová sa pýtala v akom štádiu sú kompostéry, starosta hovoril, že momentálne beží
výberové konanie, do projektu je zapojených viac obcí, s kompostérmi môžete ako občania rátať,
určite budeme včas informovať. Pani Ing. Bulejčíková pripomenula informáciu o verejnom osvetlení,
starosta informoval, že náklady na opravu svietidiel sa navyšujú, preto sa celá sústava rozrátala, po
výmene svietidiel a vyšla tam úspora. P. Zápražná v rozpočte koncesiu ozrejmila, doplnenie svietidiel
je naplánované v cintorínskej uličke, ďalej ulička, kde býva p. Križan. Pri p. Jarábkovi, sa doplní stožiar,
aby sa ušetrilo na prácach, obecní zamestnanci urobili výkopové práce, rod. Kulifajová, Križanová si
robili výkopy na vlastné náklady. Ukončenie výmeny osvetlenia je naplánované do dvoch týždňov. Na
záver dal starosta hlasovať za príspevky k bodu rôzne.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 8/1/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní berie na vedomie diskusné
príspevky občanov.

K bodu 8. programu:
Záver
Na záver rokovania starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom a obyvateľom obce za účasť
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva a všetky návrhy a pripomienky. Zaželal ešte pekný večer.
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Rokovanie bolo ukončené o 19:34.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 25.02.2016
Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
1
2
3
Ing. Pavlína Bulejčíková
A
A
A
Marek Dzíbela
A
A
A
Ing. Matúš Fekete
O
O
O
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová A
A
A
Ján Podmanický
O
O
O
Martin Richnák MBA
A
A
A

Vysvetlivky:

4
A
A
O
A
A
O
A

5
A
A
O
A
A
O
A

6
A
A
O
A
A
O
A

7
A
A
O
A
A
O
A

8
A
A
O
A
A
O
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
- „cd“ s nahrávkou zasadnutia
- Materiály k bodom 2,3,4,5,6

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Ing. Pavlína Bulejčíková

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

Ing. Miroslava Minaričová

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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