OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/, konaného
28.04.2016 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
Poslankyňa Ing. Miroslava Minaričová sa ospravedlnila
Poslanec Ing. Matúš Fekete sa neospravedlnil
Kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová sa ospravedlnila

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Schválenie VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci
Jablonec.
4. Schválenie VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Druhé riadne zasadnutie OZ o 18:35 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.

5/0/0
5

Uznesenie č. 9/2/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
28.04.2016 podľa návrhu.
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol
zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Zápisnica OZ z 28.04.2016

p. Helenu Mackurovú

a p. Mareka Dzíbelu, za

5/0/0
5
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Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 11/2/12016: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e
a) zapisovateľa: Mgr. Janu Jašurkovú
b) overovateľov zápisnice: Helenu Mackurovú a Mareka Dzíbelu.
K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Na predchádzajúcom riadnom zasadaní OZ boli prijaté uznesenia
č. 1/1/2016, 2/1/2016, 3/1/2016, 4/1/2016, 5/1/2016, 6/1/2016, 7/1/2016, 8/1/2016, 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. 10/2/2016: OZ v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Schválenie VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec
Obecný úrad v Jablonci predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec. Poslanci boli
oboznámený s obsahom materiálu, návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce 11.04.2016. Do stanovenej lehoty prišli 3 pripomienky. Oprávnené pripomienky boli
zapracované do konečného návrhu na schválenie. Odovzdal slovo p. Mgr. Jašurkovej, ktorá
informovala aké konkrétne pripomienky prišli, odôvodnila, ktoré pripomienky boli akceptované
a prečo, zároveň povedala obsah pripomienok, ktoré akceptované neboli a prečo. Upravené texty
návrhu VZN boli odoslané poslancom, čo potvrdila aj poslankyňa p. Ing. Bulejčíková, ktorá
oboznámila prítomných, že návrhy pripomienok boli zapracované do návrhu VZN č. 2/2016
a v takejto podobe sa bude návrh VZN aj schvaľovať. Následne dal starosta obce hlasovať, kto je za

schválenie VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 12/2/2016: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec
1. prerokovalo návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska
v obci Jablonec.
2. s ch v á l i l o VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci
Jablonec.
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K bodu 4. programu:
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských
výchovno-vzdelávacích a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec
(ďalej len „VZN“)
Obecný úrad v Jablonci predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2016, o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec. Poslanci boli oboznámený
s obsahom materiálu, návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce
11.04.2016. Do stanovenej lehoty neprišla žiadna pripomienka. Starosta odovzdal slovo účtovníčke p.
Zápražnej, ktorá informovala, že vo vyvesenom návrhu na VZN č. 3/2016 a odoslanom materiáli
poslancom OZ sa opomenula platba za réžiu, je to príloha č. 1 pri stravníkoch vo veku 2-5 rokov, kde
sa doplní platba 1,00€ ako platba za réžiu. Vysvetlila obsah VZN, aký systém poplatkov je stanovený,
ktoré deti nemusia platiť stravné, ktorí stravníci majú úľavy. Upozornila na zmenu, že platba za
stravné musí byť uhradená do 20.dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa stravné
uhrádza. Navýšilo sa stravné pre dospelých stravníkov, ktorým sa to bude kompenzovať cez sociálny
fond. Starosta dal hlasovať, kto je za schválenie VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách,
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej
pôsobnosti obce Jablonec.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 13/2/2016: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec
1. prerokovalo návrh VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
2. s ch v á l i l o VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
K bodu 5. programu:
Rôzne
Na úvod tohto bodu starosta informoval o stave spracovania daní v našej obci, odovzdal slovo
pracovníčke OÚ p. Havettovej, ktorá ma na starosti príjem poplatkov a ich spracovanie. Informovala
prítomných, že robí sa celková kontrola aktuálneho stavu daní, vyzvala prítomných, že pokiaľ majú
nejakú ornú pôdu, ktorú majú v prenájme, aby ľudia priniesli nájomné zmluvy, aby vedela tento údaj
zaznamenať a následne vyňať z rozhodnutia vlastníka nehnuteľnosti a priradiť ho k nájomcovi.
Vysvetlila, že je proces zdĺhavý, ale cieľom je, aby každý občan platil dane len za svoj vlastný majetok.
P. Havettová predpokladá, že kompletné spracovanie daní z nehnuteľností bude ukončené do konca
mája, najneskôr do konca júna tohto roku. Očakávame efektívnejší výber daní, podľa skutočných
vlastníckych a nájomných vzťahov na základe reálnej situácie a stavu vlastníctva nehnuteľností
k 01.01.2016. P. Zápražná doplnila, že do nášho softvéru boli naimportované údaje z katastra
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nehnuteľností, čím sa dá jednoducho porovnať stav spracovaných daní v celom katastrálnom území
obce Jablonec.
P. Anton Moravčík ruší rokovanie, preto starosta obce v zmysle rokovacieho poriadku § 9 upozornil p.
Moravčíka, aby sa správal slušne e nerušil priebeh rokovania.
Starosta informoval prítomných, že obec Jablonec odovzdala žiadosť o poskytnutie dotácií na
Bratislavský samosprávny kraj /ďalej len BSK/ ešte 15.11.2015, žiadosti nám boli schválené, aktuálne
čakáme na zmluvy z BSK. Dotácie boli schválené na rekonštrukciu autobusových zastávok vo výške
6000,00€ a na certifikované preliezky do škôlky vo výške 4000,00€. Schválené projekty chceme
realizovať do konca tohto roka.
P. Moravčík Anton opäť ruší rokovanie, starosta ho znova upozorňuje, aby nenarúšal priebeh
rokovania.
Starosta ďalej informoval, že rekonštrukcia verejného osvetlenia bol úspešne dokončená, celý projekt
bol odovzdaný obci ako koncesionárovi. Oznámil, kedy začínajú svetlá svietiť, celé nastavenie sa ešte
prerobí na digitálne spúšťanie osvetlenia, informoval, ako svietidlá fungujú na cintoríne.
Ďalej oboznámil prítomných, že na OÚ sa robí revízia súpisných čísel, odovzdal slovo Mgr. Jane
Jašurkovej, ktorá informovala, ako prebieha konsolidácia údajov, že je spustený systém „Register
adries“, v ktorom ako obec s počtom obyvateľstva do 1000 obyvateľov zatiaľ nie sme zapojený, všetky
údaje sa konsolidujú v spolupráci s Okresným úradom v Pezinku, ktorému sa poskytuje súčinnosť
v tejto oblasti.
Ďalej oznámila, že celá registratúra sa od začiatku roka nahadzuje do elektronického systému,
nemusíme ako obec kupovať ďalší program na túto evidenciu, nakoľko softvér OÚ obsahuje aj túto
zložku a program je certifikovaný aj na spracovanie registratúry.
Starosta informoval, že rekonštrukcia v škôlke úspešne prebieha počas vyučovania, je spravený odpad,
voda, kúrenie. Práce chceme ukončiť tak, aby sme kompletne zrekonštruovanú škôlku mohli otvoriť
5.9.2016. Žiaľ je nutné škôlku na čas zatvoriť a to od 4.7.2016, aby sa mohlo dokončiť kúrenie, urobiť
kotolňa, schodisko, únikový východ do záhrady, bleskozvod.
Starosta informoval, že máme schválenú rekonštrukciu priechodov pre chodcov, priechod pre chodcov
pri Mrvových bude nasvietený aj LED svietidlami.
P. Zápražná informovala, že na najbližšie zasadnutie OZ pripraví rozpočtové opatrenia, budú sa týkať aj
Centier voľného času, o všetkom budú poslanci riadne informovaný.
Starosta vyzval prítomných poslancov a občanov, ak majú taktné návrhy a pripomienky, nech ich
prednesú. Svoje návrhy predniesli:
- p. Monika Kusá, ohľadom škôlky
- p. Bacigal Martin, ohľadom nádob na smeti a platieb smetného
- p. Kucman Rudolf ohľadom obecných akcií v Jablonci
- p. Plank Jozef, ohľadom susedských sporov
- p. Krasňan Odrej, ohľadom predaja pozemkov v obci
- p. Pánis Štefan, ohľadom cintorína
Starosta doplnil informáciu, že na cintoríne na budove domu smútku bola zrekonštruovaná strecha,
na ktorú máme záruku 10 rokov.
Celý obsah návrhov a pripomienok je zaznamenaný na zvukovom zázname, nakoľko neboli
pripomienky odovzdané písomne v zmysle rokovacieho poriadku § 8 bod 2 písmeno b).
Starosta dal hlasovať za návrhy a pripomienky.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenie schválili.

3/0/2
5

Uznesenie č. 14/2/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie diskusné príspevky
a návrhy občanov.

K bodu 6. programu:
Záver
Na záver rokovania starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom a obyvateľom obce za účasť
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva a za všetky návrhy a pripomienky. Zaželal ešte pekný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 19:57 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 28.04.2016
Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
9
10
11
Ing. Pavlína Bulejčíková
A
A
A
Marek Dzíbela
A
A
A
Ing. Matúš Fekete
Y
Y
Y
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová O
O
O
Ján Podmanický
A
A
A
Martin Richnák MBA
A
A
A

Vysvetlivky:

12
A
A
Y
A
O
A
A

13
A
A
Y
A
O
A
A

14
Z
Z
Y
A
O
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
- „cd“ s nahrávkou zasadnutia
- Materiály k bodom 2,3,4
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Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Helena Mackurová

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

Marek Dzíbela

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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