OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/,
konaného 20.04.2017 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
Poslankyňa Ing. Miroslava Minaričová sa ospravedlnila
Poslankyňa Ing. Pavlína Bulejčíková sa ospravedlnila

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Dodatok č. 1 k VZN 6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na
území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec.
4. Odsúhlasenie ceny za vodu.
5. Schválenie zmeny účelu dotácie pre OZ Zelený Jablonec za rok 2015.
6. Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce č. 1/2017 a 2/2017.
7. Úprava platu starostu obce.
8. Schválenie 1. úpravy rozpočtu na rok 2017 Obecným zastupiteľstvom.
9. Schválenie dodatku č. 1 k VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, platné
od 01.01.2010.
10. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1 v roku 2017.
11. Prenájom pozemku pod garážou – Podmanický Ján
12. Rôzne.
13. Záver.
K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Druhé riadne zasadnutie OZ o 19:05 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ a ostatných obyvateľov.
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 a navrhol zmenu programu zasadnutia a to
vymeniť bod č. 8 za bod č. 11. Starosta dal hlasovať za upravený program zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 14/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
20.04.2017 podľa upraveného návrhu.
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Za zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Martina
Richnáka MBA a Helenku Mackurovú.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 15/2/2017: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Martina Richnáka MBA a Helenku Mackurovú.
K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Na prvom riadnom zasadnutí OZ v roku 2017 boli prijaté uznesenia č. 1/1/2017, 2/1/2017, 3/1/2017,
4/1/2017, 5/1/2017, 6/1/2017, 7/1/2017, 8/1/2017, 9/1/2017, 10/1/20107, 11/1/2017, 12/1/2017,
13/1/2017.
Uznesenie č. 8/1/2017 a 9/1/20107 zatiaľ nie sú splnené, čakáme na rozhodnutie z katastra
nehnuteľností o akceptácii, ostatné uznesenia z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva sú
splnené. 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. 16/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území
obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec
Návrh dodatku č. 1 k predmetnému VZN bol poslancom zaslaný mailom 29.03.2017 spolu
s dôvodovou správou. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce spolu
s dôvodovou správou 5.4.2017. Starosta odovzdal slovo Jašurkovej, ktorá doplnila, že v decembri
minulého roka sa schvaľovalo VZN č. 6/2017 o podmienkach zásobovania vodou a stanovila sa tzv.
dvojzložková cena za odber vody. Vyhláška, ktorou bola dvojzložková cena za odber vody stanovená
bola zrušená, preto bolo nutné upraviť túto podmienku aj vo VZN. Starosta dal hlasovať za schválenie
dodatku č. 1 k VZN č. 6/2016
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 17/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
1. Prerokovalo návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach zásobovania vodou
z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec.
2. Schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného
vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec.
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K bodu 4. programu:
Odsúhlasenie ceny za vodu
Na predchádzajúcich zastupiteľstvách sme informovali občanov o doručení „Potvrdenia o cene vody“,
kde bola maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom stanovená na
hranicu 0,8079€/m3, s platnosťou od doručenia /čo bolo začiatkom októbra/ do konca kalendárneho
roka 2016. V novembri 2016 sa robil odpis vody a vyúčtovanie sa robilo v pôvodných cenách, to
znamená, že cenu za 1m3 sme neupravovali. Koncom decembra bolo doručené na obecný úrad nové
potvrdenie o cene vody, ktoré sa odvolávalo na vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
225/2016 a maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom bola stanovená
na 0,4805€/m3 s účinnosťou od 01.01.2017. Vzhľadom na to, že dňom 16.02.2017 nadobudla
účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania
a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ÚRSO vydalo nové cenové výmery, ktorými sa rušili
cenové výmery s dvojzložkovou cenou. Potvrdenie o cene vody č. 1418-2017-BA bolo doručené na
obecný úrad koncom februára, kde je stanovená maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom 0,8079€/m3 s účinnosťou od 01.01.2017. Obecné zastupiteľstvo sa na
pracovnom stretnutí 13.04.2017 dohodlo na návrhu ceny za 1m3 0,8079€. Starosta dal hlasovať za
navrhovanú cenu vody.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 18/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje cenu za výrobu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom v obci Jablonec 0,8079€/m3.
K bodu 5. programu:
Schválenie zmeny účelu dotácie pre OZ Zelený Jablonec za rok 2015
Starosta odovzdal slovo p. Jašurkovej.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Gergelová Alena v správe z kontroly č. 1/2016 kontrolovala správnosť
vyúčtovania dotácií za rok 2015, kde v kontrolnom zistení č. 4 uvádza: „V jednom prípade (OZ Zelený
Jablonec) bol zmenený účel použitia časti dotácie vo výške 215,34€ oproti podpísanej dohode, pričom
žiadosť o zmenu účelu dotácie bola obci doručená spolu s vyúčtovaním. Žiadosť o zmenu účelu nebola
prerokovaná OZ a schválená, bol vypracovaný dodatok k dohode o poskytnutí dotácie bez dátumu
vystavenia, ktorý bol na webe obce zverejnený dňa 2.5.2016- po termíne. Takýmto postupom došlo
k nedodržaniu čl. III. ods. 1 dohody č. 501/2015 podľa ktorého: Príjemca sa zaväzuje použiť finančnú
dotáciu na účely uvedené v tejto dohode a zároveň nedodržanie § 5 ods 5 Každá zmena účelu použitia
dotácie podlieha predchádzajúcemu schváleniu v OZ a § 6 ods. 1 VZN 2/2015 Žiadateľ je povinný
použiť dotáciu na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.
Odporúčanie hlavnej kontrolórky obce je dodatočne schváliť Obecným zastupiteľstvom zmenu účelu
dotácie. Občianske združenie Zelený Jablonec zmenilo použitie dotácie z kúpy informačnej značky
„obytná zóna“ na kúpu a montáž detského kolotoča Metal SA-02. Dotácia bola využitá efektívne
a hospodárne, 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. 19/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
dotácie OZ Zelený Jablonec za rok 2015.

s c h v a ľ u j e zmenu účelu použitia

K bodu 6. programu:
Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce č. 1/2017 a č. 2/2017
Správa č. 1/2017 s cieľom kontroly „Kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti
a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami vybraných položiek rozpočtu obce“ bola
zaslaná poslancom mailom 21.03.2017 na oboznámenie sa s jej obsahom.
Správa č. 2/2017 s názvom kontroly „Kontrola úverovej zadlženosti obce – celkovej sumy dlhu
a ročných splátok návratných zdrojov financovania v súvislosti so zmenou Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“ bola doručená poslancom mailom 11.04.2017 na
oboznámenie sa s jej obsahom.
Starosta odovzdal slovo kontrolórke Ing. Alenke Gergelovej. Ing. Gergelová doplnila, že pri prvej
kontrole si vybrala prvých 100 faktúr, kde boli 4 kontrolné zistenia, ktoré sú menej závažné a nemali
vplyv na hospodárenie obce. Obec mala len jednu zákazku s vyššou hodnotou, šlo o koncesiu na VO
/verejné osvetlenie/, kde nebolo zistené porušenia zákona o verejnom obstarávaní. V druhej kontrole
sa kontrolórka zamerala na celkovú zadĺženosť obce vzhľadom na sprísnenie zákona. Objem úverov
vzhľadom k príjmom je 25,6% a suma splátok neprekročí 9,33%. Hospodárenie obce je v poriadku
a spĺňa zákonom stanovené podmienky.
Starosta dal hlasovať za správy z kontrol.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 20/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci b e r i e n a v e d o m i e správy hlavnej
kontrolórky obce č. 1/2017 a č. 2/2017.
K bodu 7. programu:
Úprava platu starostu obce
Starosta obce odovzdal slovo p. Jašurkovej, ktorá informovala, že na predchádzajúcom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v bode rôzne dala príspevok poslankyňa Helenka Mackurová ohľadne
navýšenia platu starostu obce. Pani Mackurová vymenovala dôvody, pre ktoré považuje navýšenie
platu starostu obce za relevantné. Ing. Bulejčíková sa vyjadrila, že počkajú na výsledok zo
štatistického úradu a podľa toho sa úprava platu starostu na najbližšom zasadnutí prejedná. Údaj zo
štatistického úradu o počte obyvateľov v obci Jablonec ku dňu 31.12.2016 bol 999. Tým sa koeficient
vzhľadom k hrubej mzde nemenil. Na pracovnom stretnutí prebehli rokovania ohľadne
prehodnotenia platu starostu a poslanci navrhli k terajšiemu platu starostu vo výške základ + 10%
navýšenie o 20%. V praxi to znamená, že k základnému platu vzhľadom na počet obyvateľov a hrubej
mzdy bude mať starosta navýšenie 30%.
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Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Mackurová, ktorá ocenila prácu starostu od jeho nástupu na
úrad. Navrhla navýšenie platu o 40%. Svoj príspevok dala aj písomne, preto je prílohou zápisnice.
S poslancom Meszárošom si odsúhlasovala informáciu z sms správy o 30% navýšení. Poslanec
Meszároš sa vyjadril, že tých 30%, ktoré uviedol v správe, myslel ako celkové navýšenie. Uviedla
dôvody, prečo sa prikláňa k 40%-tnému navýšeniu, prečítala svoj príspevok. Pani Mackurová sa
vyjadrila, že je asi zbytočné dávať hlasovať za 40% navýšenie, keďže by s tým súhlasili iba dvaja
poslanci. Do diskusie sa zapojili občania, ktorí napriek vzniknutej situácii chceli, aby sa hlasovalo.
Poslanec Dzíbela sa vyjadril, že to, čo čítala p. Mackurová, mu je smiešne a počul to už niekoľkokrát.
Spýtal sa, či to všetko, čo bolo povedané je len zásluhou starostu a doplnil, že si myslí, že obec nie je
v takej kondícii, aby si mohla dovoliť také navýšenie platu starostu. Upozornil, že obec si zobrala
kontokorentný úver, čím išla do mínusu. Starosta mu informáciu upresnil, že obec žiaden
kontokorentný úver nemá, na dokončenie škôlky sa dočerpal komunálny úver. Poslanec Podmanický
doplnil, že komunálny úver, ktorý sa vybavil ešte za bývalého starostu sa použil na dokončenie škôlky
a nemalo by sa starostovi takéto použitie prostriedkov vyčítať, nakoľko škôlka rekonštrukciu už
potrebovala a treba pozerať na výsledok. Poslanec Dzíbela doplnil, že keď sa hlasovalo za dočerpanie
úveru, zdržal sa hlasovania. Pozerá na to tak, že to, čo obec získala aj hneď minula a pozemok ešte
nie je splatený. Starosta sa zapojil do diskusie s tým, že pol roka riešia poslanci jeho plat. Vyjadril sa,
že mu je trápne sa takto ohlasovať, nakoľko po nástupe do úradu mu bol schválený plat -základ + 10%
a po roku sa plat prehodnotí. Prešli viac ako dva roky, preto sa na otázku platu spýtal poslancov
a poslanci sa vyjadrili, že na to zabudli. Diskusiu zastavil starosta a dal hlasovať za návrh navýšenia
platu o 40%.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh neschválili.

2/0/3
5

Následne dal starosta hlasovať za navýšenie platu základ +30%.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

3/0/2
5

Uznesenie č. 21/2/2017: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec na základe § 4 ods.2 druhá veta
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
01.05.2017
s c h v a ľ u j e zvýšenie minimálneho (základného) platu starostu obce Jablonec o 30%.
K bodu 8. programu:
Schválenie 1. úpravy rozpočtu na rok 2017 Obecným zastupiteľstvom
Starosta odovzdal slovo p. Zápražnej. Pani Zápražná doplnila zmeny v rozpočte oproti zverejnenému
návrhu. Dodala, že bolo potrebné urobiť zmenu rozpočtu, nakoľko nám navýšili podielové dane
o 35000 eur a celkový navýšený príjem sa musel zapracovať do aj do výdavkov. Podrobne vysvetlila
prerozdelenie finančných prostriedkov, jednotlivé zadelenie do položiek rozpočtu, ktoré sú
najčastejšie používané na obci ako je údržba budov, bežné práce. Významnejšou položkou je suma
2166 eur ako poplatok vodohospodárskemu podniku za odber podzemnej vody. Obec sa prihlásila do
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poplatkovej povinnosti a poplatok bol vyrubený aj za rok 2016. Peniaze, ktoré boli plánované na
hydrogeologický rozbor sa presunuli na iné položky. Upravovala sa celková suma príjmov a výdavkov.
V rozpočte ešte nie sú zapracované schválené peniaze z dotácie BSK, nakoľko ešte nie je uzavretá
zmluva, máme len informáciu, že BSK nám schválilo peniaze na dva projekty. Táto úprava bude
riešená rozpočtovým opatrením starostu. Starosta dal hlasovať za schválenie 1.úpravy rozpočtu na
rok 2017 OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 22/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní schvaľuje 1. úpravu
rozpočtu obce Jablonec pre rok 2017 podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
a) Celkové príjmy obce Jablonec vo výške 614 669,26 EUR
b) Celkové výdavky obce Jablonec vo výške 614 669,26 EUR.
K bodu 9. programu:
Schválenie dodatku č. 1 k VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, platné od
01.01.2010
Dôvodová správa spolu s návrhom dodatku č. 1 boli zaslané poslancom mailom 05.04.2017 a zároveň
boli zverejnené aj na úradnej tabuli a webovom sídle obce. K predmetnému dodatku neboli podané
žiadne pripomienky, starosta odovzdal slovo účtovníčke p. Zápražnej. Pani Zápražná doplnila, že
rozpočet je vždy plánovaný a v prípade havarijnej situácie sa rozpočet upravuje. Zmeny prichádzajú
rýchlo preto ani nie je niekedy možné takúto zmenu zverejniť tak ako sme to mali vo VZN, teda 15 dní
vopred. Zmeny rozpočtu sú bežné situácie, preto vznikol aj návrh na zmenu zverejňovania tak, aby
bol zverejňovaný len návrh rozpočtu v zmysle platnej legislatívy. Starosta dal hlasovať za návrh
dodatku č. 1 k VZN Zásady hospodárenia.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 23/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
1. Prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce, platné od 01.01.2010.
2. S c h v á l i l o Dodatok č. 1 k VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce,
platné od 01.01.2010.
K bodu 10. programu:
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1 v roku 2017
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1 v roku 2017 bolo spracované k 31.03.2017, starosta
odovzdal slovo p. Zápražnej, ktorá vysvetlila jednotlivé zmeny v rozpočte. Významnejšou položkou
bolo, že na Základnej škole sa ušetrili peniaze vo výške 5000 eur, ktoré použili na nákup interaktívnej
tabule, bezpečnostných dverí a pod. Základná škola si za pomoci p. Jána Pastuchu vybavila grant cez
ČSOB banku na plavecký kurz detí. Ďalšie presuny peňazí boli na pokrytie nákladov na nákup
telekomunikačnej techniky, softvér m-obec. Na úrade vznikla havarijná situácia, niekoľko dní sa
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fungovalo bez kúrenia, preto sa kupoval nový kotol. Na dome smútku sa vymenili okná a dvere, preto
sa prekročilo čerpanie rozpočtu na údržbu budov. Starosta dal hlasovať za rozpočtové opatrenie č. 1
v roku 2017.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 24/2/2017: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec berie na vedomie rozpočtové
opatrenie starostu obce č. 1 v roku 2017.
K bodu 11. programu:
Prenájom pozemku pod garážou – Podmanický Ján
Starosta odovzdal slovo p. Jašurkovej.
Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli
06.04.2017 a takisto bol odoslaný mailom poslancom Obecného zastupiteľstva. Predmetom
prenájmu majetku obce je parcela registra „C“ katastra nehnuteľností č. 199/1 o výmere 44m2
zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca sa v obci Jablonec, katastrálne územie Jablonec, okres Pezinok.
Nakoľko prišlo k zmene nájomcu z Ing. Podmanickej Jany na Podmanického Jána na byt č. 8
v bytovom dome so súpisným číslom 205, je nutné upraviť aj dodatok k nájomnej zmluve na
prenájom pozemku pod prenosnou garážou. K zámeru prenajať obecný majetok neprišli žiadne iné
návrhy a pripomienky.
Starosta dal hlasovať za spôsob prenájmu podľa zverejneného zámeru.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 25/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje spôsob prenájmu obecného
pozemku parc. . registra „C“ katastra nehnuteľností č. 199/1 o výmere 44m2 zapísaná na LV č. 1,
nachádzajúca sa v obci Jablonec, katastrálne územie Jablonec, okres Pezinok pre žiadateľa Jána
Podmanického, Jablonec č. 205, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako
prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že na
pozemku sa nachádza prenosná garáž, ktorú bude žiadateľ užívať spolu s bytom č. 8 ako následník
predchádzajúceho nájomcu bytu. Pozemok je pre obec iným spôsobom nevyužiteľný.
Po schválení spôsobu prenájmu dal starosta hlasovať za schválenie prenájmu pozemku pod
prenosnou garážou.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 26/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje prenájom obecného pozemku
parc. registra „C“ katastra nehnuteľností č. 199/1 o výmere 44m2 zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca
sa v obci Jablonec, katastrálne územie Jablonec, okres Pezinok pre žiadateľa Jána Podmanického,
Jablonec 205, na umiestnenie prenosnej garáže s cenou prenájmu 160,00 € za rok podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že pozemok je inak pre obec nevyužiteľný, na pozemku sa
prenosná garáž už nachádza a žiadateľ bude platiť nájomné, čo bude príjem do rozpočtu obce
Jablonec.
K bodu 12. programu:
Rôzne
V bode rôzne starosta vyzval prítomných, ak majú návrhy na zlepšenie života v obci Jablonec, nech
ich prednesú.
p. Bacigál sa informoval ako bude vyzerať zastávka „na dolnom konci“ - starosta povedal, že zastávka
je navrhnutá a odsúhlasená stavebným úradom, regionálnymi cestami a dopravným policajtom. Celá
zastávka sa bude realizovať na obecnom pozemku a na obecnom úrade je dokumentácie
k nahliadnutiu.
p. Bacigál sa pýtal na vyvážanie odpadu do „Hlbokej cesty“ – starosta informoval, že sa robil
objemový zber koncom marca, za ktorý sa riadne platilo.
p. Delinčák sa vrátil k hlasovaniu za navýšenie platu starostu, že ho mrzí, že nie sú všetci poslanci
prítomní, lebo by rád videl, ako by hlasovali a oslovil poslanca Meszároša, prečo nehlasoval za
navýšenie 40%. Poslanec Meszároš sa vyjadril, že nebude hlasovať inak, lebo tu nie sú všetci.
Poslanec p. Richnák povedal, že nespochybňuje zásluhy starostu, ale ešte je tu jeden Damoklov meč,
súdy, ktoré nevieme ako dopadnú. Pri rozhodovaní ho nikto neovplyvňoval.
p. Valentín navrhol, aby sa obec spojila a aby sa spoločnými silami budovalo spoločné dielo.
Poslanec Dzíbela povedal, že pokiaľ sa robí niečo svojpomocne, nemôže to ísť cez dotácie.
p. Sivák sa spýtal, či je hospodárenie obce v poriadku, na čo poslanec Dzíbela povedal, že podľa toho,
čo povedala kontrolórka obce, áno je v poriadku.
Poslanec Richnák povedal, že tiež prispel svojou prácou pri budovaní obce, venoval sa deťom prípravke futbalistov, Zelenému Jabloncu.
Občania sa vyjadrili, že ich mrzí, že je obec rozdelená. p. Kucman znova navrhol a pripomenul, že to
navrhoval aj minulý rok, aby sa obec spojila.
Starosta Informoval o realizovaných projektoch v rámci obce:
- bude sa robiť lávka cez splav,
- boli schválené dotácie z BSK
- najbližšia brigáda bude v sobotu 22.4.2017, aj v MŠ a ZŠ,
- p. Mackura s p. Delinčákom budú dorábať dom smútku a p. Valentín bude pokladať
linoleum v dome smútku, poďakoval za doterajšiu prácu na dome smútku
- 8.4.2017 sa uskutočnila brigáda na náučnom chodníku, starosta sa poďakoval všetkým,
ktorí sa na brigáde zúčastnili, urobil sa veľký kus roboty, starosta poďakoval p. Petrovi
Čuperkovi, ktorý po zime vyzbieral odpadky na náučnom chodníku a bolo ich
úctyhodných 21 vriec a na druhej strane chodníka 9 vriec
- najbližšie obecné akcie budú 29.04.2017 - Stavanie mája so začiatkom o 18:00,
14.05.2017 – druhá májová nedeľa – Deň matiek so začiatkom o 15:00, 03.06.2017 Deň
detí na ihrisku so začiatkom o 14:00, 25.06.2017 Uvítanie do života so začiatkom o 15:00
Starosta dal hlasovať za príspevky a pripomienky.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.
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Uznesenie č. 27/2/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu 13 programu
Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom, občanom za účasť na zastupiteľstve.
Rokovanie bolo ukončené o 20:38 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 20.04.2017
Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
14
15
16
Ing. Pavlína Bulejčíková
O
O
O
Marek Dzíbela
A
A
A
Ján Meszároš
A
A
A
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová O
O
O
Ján Podmanický
A
A
A
Martin Richnák MBA
A
A
A

17
O
A
A
A
O
A
A

18
O
A
A
A
O
A
A

19
O
A
A
A
O
A
A

Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
22
23
24
Ing. Pavlína Bulejčíková
O
O
O
Marek Dzíbela
A
A
A
Ján Meszároš
A
A
A
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová O
O
O
Ján Podmanický
A
A
A
Martin Richnák MBA
A
A
A

25
O
A
A
A
O
A
A

26
O
A
A
A
O
A
A

27
O
A
A
A
O
A
A

Vysvetlivky:

20
O
A
A
A
O
A
A

40%
O
Z
Z
A
O
A
Z

21
O
A
A
Z
O
Z
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
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-

„cd“ s nahrávkou zasadnutia
Materiály k bodom 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Helena Mackurová

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

Martin Richnák MBA

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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