OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021 /ďalej
len „OZ“/, konaného 09.06.2021 o 18:00 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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Správa z kontroly č. 1/2021.
4. Správa z kontroly č. 2/2021.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2021.
6. Stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce Jablonec za rok 2020.
7. Záverečný účet obce Jablonec za rok 2020.
8. Zakúpenie vozidla TATRA 815
9. Zmeny rozpočtu.
10. Rôzne.
11. Záver.
K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Druhé riadne zasadnutie OZ o 18:13 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčky obecného úradu hlavnú kontrolórku obce Ing. Alenku Gergelovú.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 6 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ
03.06.2021 mailom, rovnako bol zverejnený na webe obce, úradnej tabuli obce a na úradnej tabuli
slovensko.sk /CUET/, starosta prečítal navrhovaný program a dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 10/2/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e program zasadnutia OZ
09.06.2021 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p.
Alexandra Hagaru a p. Rudolfa Kucmana. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 11/2/2021: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Alexandra Hagaru a Rudolfa Kucmana.
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K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí boli prijaté uznesenia: 1/1/2021 – 9/1/2021. Uznesenia
z prvého riadneho zasadnutia v roku 2021 sú splnené.
Starosta obce dal hlasovať za plnenie uznesení.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 12/2/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Správa z kontroly č. 1/2021.
Materiál s výsledkom kontroly bol zaslaný poslancom 01.05.2021 mailom. Kontrola sa týkala
správnosti zostavenia výkazov obce za rok 2020. Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce
Ing. Alenke Gergelovej, ktorá sa spýtala poslancov, či majú nejaké otázky v súvislosti s vykonanou
kontrolou. Poslanci nemali už žiadne otázky, preto starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 13/2/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č.
1/2021 hlavnej kontrolórky obce.
K bodu 4. programu:
Správa z kontroly č. 2/2021.
Materiál s výsledkom kontroly bol zaslaný poslancom 26.5.2021 mailom. Kontrola bola zameraná na
stav a vývoj dlhu obce Jablonec. Starosta odovzdal slovo Ing. Alene Gergelovej, ktorá doplnila, že je
dôležité sledovať úverové zaťaženie obce a dlhy, aby neprekročili stanovené limity, aby sa obec
nedostala do nútenej správy. Zatiaľ bol stav a vývoj dlhu vyhodnotený ako priaznivý. Starosta dal
hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 14/2/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č.
2/2021 hlavnej kontrolórky obce.
K bodu 5. programu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2021.
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Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zaslaný poslancom mailom 20.05.2021, zároveň bol zverejnený
na webe obce, na Centrálnej úradnej tabuli www.slovensko.sk, CUET. K navrhovanému plánu
kontrolnej činnosti neprišli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 15/2/2021 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na obdobie 2.polroka 2021.
K bodu 6. programu:
Stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce Jablonec za rok 2020.
Materiál pre Obecné zastupiteľstvo so stanoviskom hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
Jablonec za rok 2020 bol zaslaný poslancom mailom 30.04.2021. Hlavná kontrolórka odporúčala
Obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Jablonec za rok 2020 bez výhrad. Starosta
odovzdal slovo Ing. Gergelovej, ktorá doplnila, že záverečný účet pekne nadväzuje na účtovníctvo.
Celkový vývoj financií vyhodnotila ako priaznivý. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 16/2/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.
K bodu 7. programu
Záverečný účet obce Jablonec za rok 2020.
Návrh záverečného účtu spracovala ekonómka obce Mgr. Miriam Májeková 10.04.2021. návrh bol
zverejnený na úradnej tabuli, webe obce a na CUET www.slovensko.sk 16.04.2021, rovnako bola
zverejnená aj hodnotiaca správa, ktorá je súčasťou záverečného účtu. Starosta odovzdal slovo
ekonómke Mgr. Miriam Májekovej, ktorá doplnila, že deklarovaný prebytok bežného kapitálového
rozpočtu vo výške 16.740,18 bude na samostatnom účte a použitý v zmysle pravidiel rozpočtovníctva.
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 17/2/2021 Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) s ch v a ľ u j e prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 16 740,18 EUR
nasledovne:
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• na tvorbu rezervného fondu
16 235,04 EUR
• na vysporiadanie zostatku finančných operácií
505,14 EUR
c) p o t v r d z u j e financovanie schodku kapitálového rozpočtu v priebehu roka 2020
nasledovne:
• z prebytku bežného rozpočtu vo výške 24 546,89 EUR.
d) p o t v r d z u j e financovanie schodku finančných operácií nasledovne:
• z prebytku bežného rozpočtu vo výške 505,14 €.
K bodu 8. programu
Zakúpenie vozidla TATRA 815.
Vozidlo bude zakúpené od spoločnosti TAVOS, a.s.. Obstarávacia cena vozidla podľa znaleckého
posudku priloženého ku kúpnej zmluve je vo výške 4 766,40 €. Porovnateľné vozidlá sa pohybujú za
cenu od 7.000,00EUR do 12.000,00 EUR. Náklady na opravu vozidla vrátane prihlásenia a vybavenia
ŠPZ sa počítajú vo výške maximálne 733,60 €. Celková cena obstarania kapitálovej investície
dopravného prostriedku sa odhaduje na sumu 5 500,00 €. Povinné zmluvné poistenie, ako bežný
výdavok obce na základe návrhu poistnej zmluvy je vo výške 661,34. Starosta doplnil, že vozidlo je
prihlásené na STK, následne bude prihlásené na polícii do evidencie. Je v dobrej kondícii, a p. Putec sa
podujal na jeho vyčistenie, kontrolu prevádzkových kvapalín a celkového nastavenia. Budeme hľadať
šoféra, ktorý bude vedieť auto obsluhovať. Splašky sa budú vyvážať do Zelenča a Modry. Platby sa
nastavia tak, aby boli pokryté všetky náklady s tým spojené. Platba bude stanovená za kubík splaškov.
Fungovanie bude tak, ako navrhla ekonómka, že občan príde na úrad a objedná si vývoz fekálií,
zaplatí si vopred za vývoz podľa objemu žumpy a následne sa budú tieto vývozy plánovať. Poslanec
Hagara dodal že žumpy v Jablonci sú približne o veľkosti cca 9m3 , a na úrade by sa plán robil tak, aby
auto jazdilo ekonomicky, teda vývoz menších žúmp by sa spájal. Predpoklad je, že obyvatelia vedia,
ako veľkú majú žumpu.
Starosta doplnil, že obec rieši momentálne problémy s čističkou odpadových vôd, ktorá je k obecnej
bytovke. Na obhliadku má prísť pán, ktorý skontroluje, či sa oplatí investovať do prerábky čističky,
alebo či sa bude riešiť vybudovanie žúmp.
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 18/2/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) s c h v a ľ u j e zakúpenie vozidla TATRA 815 s objemom 12m3 za účelom poskytovania služby
občanom na odvoz fekálií,
b) s c h v a ľ u j e jeho následné financovanie z rozpočtu obce.
K bodu 9. programu
Zmeny rozpočtu.
Návrh zmien rozpočtu bol poslancom zaslaný mailom 8.6.2021, prebrali ho aj na spoločnom
pracovnom stretnutí 8.6.2021. Starosta odovzdal slovo ekonómke obce Mgr. Miriam Májekovej,
ktorá doplnila k zmenám, že zmena rozpočtu č. 4 sa týka účelových prostriedkov v súvislosti
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s testovaním na COVOD-19, ktoré v obci prebiehalo 15 týždňov a grantové programy ako napríklad
školské ovocie. Navýšil sa príjem a k tomu adekvátny výdaj. Jednoducho povedané, na niečo sme
peniaze dostali a tak boli aj použité. V zmene rozpočtu č. 5 očakávame navýšenie príjmu vďaka
doplatkom od dlžníkov.
Poslankyňa p. Mackurová sa spýtala, či nám za testovanie všetko vyplatili. Starosta informoval, že to,
čo obec investovala do testovania a do nákladov s tým súvisiacich, štát preplatil.
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 19/2/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu č.4 podľa prílohy
b) s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu č.5 podľa prílohy
K bodu 10. programu
Rôzne.
Starosta odovzdal slovo poslancom, obyvatelia na rokovaní neboli prítomní. Poslanec Matej Horváth
sa spýtal, ako to dopadlo so včelármi. Starosta informoval, že je to zatiaľ do stratena, dohoda je s p.
Turnerom, no potrebuje viac času.
Poslanec Andrej Jarábek informoval, že má požiadavku od obyvateľov z IBV Sever, ktorí chcú
umiestniť na ceste retardéry pre vyššiu bezpečnosť detí, nakoľko veľa šoférov jazdí nezodpovedne
a vysokou rýchlosťou. Navrhujú aj umiestnenie značiek „obytná zóna“. Plán návrhu umiestnenia
retardérov a značiek sa dá overiť a schváliť dopravnému inšpektorátu v Pezinku, Ing. Kubaljakovi.
Poslanec Matej Horváth pripomenul umiestnenie zrkadiel na výjazde z cesty od bytoviek a úradu.
Starosta informoval, že obec má podaný projekt so žiadosťou o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku cez „MAS“ /miestna akčná skupina/ OZ Malokarpatský región, vo výške
20.000,00€, na výstavbu chodníka, na predchádzajúcom zasadnutí sa schvaľovalo použitie financií
z poplatku za rozvoj, čo je cca 7.000,00€. Poslanec Rudolf Kucman sa spýtal, či by sa už nedalo začať
robiť. Starosta informoval, že si to nemôžeme ako obec dovoliť, lebo ak by náhodou dotáciu
neschválili, všetky investície by hradila obec z vlastných prostriedkov a sme v situácii, že by to nebolo
z čoho uhradiť. Preto musíme vyslovene počkať na vyhodnotenie projektu. Do chodníka chceme
investovať aj prácu dobrovoľníkov, niečo podobné ako bola kedysi tzv. „akcia Z“. Starosta tiež doplnil,
že v Jablonci bude ďalšia výstavba rodinných domov a teda poplatok za rozvoj, ktorí budú platiť
stavebníci, bude použitý na budovanie chodníka.
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 20/2/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie návrhy a pripomienky
poslancov.
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K bodu 11. programu
Záver.
Starosta vyslovil poďakovanie všetkým občanom, ktorí sa zapájajú do obecných brigád a pomáhajú
pri rôznych akciách obce. Ďalej poďakoval prítomným a hosťom za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva, poprial všetkým ešte pekný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 19:00 hod.
Hlasovanie za uznesenia z 2. Riadneho zasadnutia OZ zo dňa 09.júna 2021.

Poslanci OZ:
Denisa Holanská
Mgr. Andrej Jarábek
Vladislav Delinčák
Helena Mackurová
Rudolf Kucman
Alexander Hagara
Matej Horváth

Čísla uznesení:
10
11
12
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Poslanci OZ:
Denisa Holanská
Mgr. Andrej Jarábek
Vladislav Delinčák
Helena Mackurová
Rudolf Kucman
Alexander Hagara
Matej Horváth

Čísla uznesení:
19
20
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Vysvetlivky:

13
O
A
A
A
A
A
A

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

14
O
A
A
A
A
A
A

15
O
A
A
A
A
A
A

16
O
A
A
A
A
A
A

17
O
A
A
A
A
A
A

18
O
A
A
A
A
A
A

"A"
"N"
"Z"
"O"
"Y"

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- Materiály k bodom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Zapisovateľ:
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Mgr. Jana Jašurková

..................................................
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Overovatelia:

Starosta obce:
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Alexander Hagara

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

Rudolf Kucman

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

Slavomír Pocisk

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