OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/,
konaného 14.12.2017 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
Poslankyňa Ing. Pavlína Bulejčíková sa ospravedlnila
Poslanec Ján Meszároš sa ospravedlnil

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018
4. Schválenie prenájmu obecných pozemkov /Poľovné združenie GIDRA/.
5. Schválenie 2.úpravy rozpočtu na rok 2017 Obecným zastupiteľstvom.
6. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2017.
7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1.polroka 2018.
8. Plán akcií a zasadnutí zastupiteľstva na rok 2018.
9. Rôzne.
10. Záver.
K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Piate riadne zasadnutie OZ o 19:11 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.
Starosta prečítal návrh na upravený program rokovania OZ, nakoľko p. poslankyňa Ing. Minaričová
prišla odhlasovať za najdôležitejšie body rokovania a dal hlasovať za upravený program piateho
riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 47/5/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
zasadnutia OZ 14.12.2017 podľa návrhu.

s c h v a ľ u j e upravený program

Za zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Helenu
Mackurovú a Mareka Dzíbelu, dal hlasovať za menovaných.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 48/5/2017: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Helenu Mackurovú a Mareka Dzíbelu.
Zápisnica OZ zo 14.12.2017
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K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Na štvrtom riadnom zasadnutí OZ v roku 2017 boli prijaté uznesenia č. 37/4/2017, 38/4/2017,
39/4/2017, 40/4/2017, 41/4/2017, 42/4/2017, 43/4/2017, 44/4/2017, 45/4/2017, 46/4/2017, – všetky
uznesenia zo štvrtého 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. 49/5/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu bol riadne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obci v 15 dňovej lehote pred
schvaľovaním. Návrh bol zostavený aj v súlade s Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona 493/2011 Z.z.
o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá obci zostaviť návrh nielen na
tri roky dopredu, ale aj tri roky spätne teda na roky 2015, 2016 a 2017 schválený rozpočet
a predpokladané plnenie. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti hlavná kontrolórka odporučila
v odbornom stanovisku schváliť návrh rozpočtu na rok 2018 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej
klasifikácie obce. Na roky 2019 a 2020 odporučila zobrať na vedomie návrh rozpočtu.
Po zverejnení návrhu rozpočtu prišli pripomienky od poslancov p. Jána Meszároša, Ing. Pavlíny
Bulejčíkovej, Ing. Miroslavy Minaričovej, Martina Richnáka MBA.
Pred samotným rokovaním OZ sa preto uskutočnilo ešte pracovné stretnutie poslancov za účelom
rokovania o rozpočte, aby sa ujasnili niektoré položky, ktoré chceli poslanci upraviť. Na pracovnom
stretnutí sa poslanci dohodli, že navrhovaná položka „dotácia pre TJ Družstevník Jablonec“ sa upraví
oproti navrhovanému rozpočtu 4000,00 EUR na sumu 8000,00 EUR. Navýšenie 4000,00 EUR sa zoberie
z položky „rekonštrukcia miestneho rozhlasu“, kde bola navrhovaná čiastka 7000,00 EUR a po úprave
bude táto položka znížená na sumu 3000,00 EUR.
Ekonómka obce p. Mgr. Májeková Miriam informovala, že rozpočet bol zostavený spolu so starostom
obce a bývalou ekonómkou obce, ako vyrovnaný. Rozpočet má 9 programov a tie majú podprogramy,
jednotlivo priblížila, čo do programov patrí, ako sa z príjmov používajú finančné prostriedky na
jednotlivé výdavky. Kapitálové výdavky na škôlku nie sú narozpočtované, škôlka je prerobená, nie je to
preto potrebné takúto položku v najbližšom období rozpočtovať.
Mgr. Jašurková doplnila na základe otázky od p. Dzíbelovej, prečo nie sú narozpočtované peniaze na
veci súvisiace so súdnymi spormi, ktoré obec Jablonec má. Neráta sa s tým, že budú tieto súdne spory
v najbližšom období ukončené, preto nie je narozpočtovaná taká položka.
Kontrolórka odporučila schválenie rozpočtu na úrovni hlavnej kategórie, Starosta dal hlasovať po
dohode s poslancami za upravený návrh rozpočtu na úrovni hlavnej kategórie.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

Zápisnica OZ zo 14.12.2017
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Uznesenie č. 50/5/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
b) s c h 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
na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie obce na rok 2018.
c) berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2019 a 2020.

K bodu 4. Programu:
Schválenie prenájmu obecných pozemkov /Poľovné združenie GIDRA/
Na obecný úrad bola doručená žiadosť 21.08.2017 od Poľovného združenia Gidra na prenájom
pozemkov vo vlastníctve obce Jablonec. Na poslednom zastupiteľstve 21.09.2017 bol schválený zámer
prenájmu pre Poľovné združenie Gidra. Cena prenájmu bola stanovená na 0€ ročne s tým, že poľovné
združenie bude platiť daň z nehnuteľností za predmetné pozemky. Zmluva o prenájme bude
s platnosťou od 01.01.2018. Poľovné združenie malo takto prenajaté pozemky od obce aj v minulosti,
len neboli presne označené. Starosta oboznámil prítomných, že konzultoval za obec s predsedom
družstva konkrétne parcely, aby bol zámer prenájmu jednoznačný. Prenájom je v zmysle § 9 zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov označený ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko dopestované poľnohospodárske plodiny na predmetných pozemkoch budú slúžiť
poľovníkom na prikrmovanie zveri v zimnom období v revíri, ktorý majú poľovníci v správe.
Starosta dal hlasovať za schválenie prenájmu predmetných pozemkov podľa zverejneného zámeru na
obdobie 10 rokov za cenu 0,00 € Poľovnému združenia GIDRA s tým, že poľovníci budú platiť daň
z nehnuteľností za predmetné pozemky, ktoré budú mať v prenájme.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 51/5/2017 OZ v Jablonci s c h v a ľ u j e prenájom obecných pozemkov č. 521/2, orná
pôda o výmere 3496 m2, 531/2, orná pôda o výmere 3806 m2, č. 532/2, orná pôda o výmere 270 m2 , č.
1180, orná pôda o výmere 5237 m2, č. 1181/1, orná pôda o výmere 7467 m2, č. 1181/2, orná pôda
o výmere 3453 m2, č. 1315, orná pôda o výmere 8547 m2, zapísané na LV č. 772 Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v obci Jablonec, katastrálne územie Jablonec, okres
Pezinok za cenu 0,00€/rok podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako
prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je, že nájomca bude
pozemok využívať ako miesto na sadenie obilnín, ktoré bude používať na kŕmenie zvierat v poľovnom
revíri, ktorý organizácia obhospodaruje.
Zámer na prenájom pozemku bol v súlade s ustanovením citovaného zákona riadne zverejnený 15 dní
pred jeho schvaľovaním obecným zastupiteľstvom.
Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
K bodu 5. programu:
Schválenie 2.úpravy rozpočtu na rok 2017 Obecným zastupiteľstvom.
Návrh zmien rozpočtu bol poslancom odoslaný mailom 29.11.2017 na oboznámenie sa s obsahom
zmien. Ekonómka obce Mgr. Májeková doplnila len informáciu, že v rámci úpravy rozpočtu boli
Zápisnica OZ zo 14.12.2017

Strana 3

OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

jednotlivé položky upravované najmä z dôvodu, že niektoré boli prečerpané a teda jedná sa len
o presuny medzi príjmami a výdavkami.
Starosta dal hlasovať za schválenie 2.úpravy rozpočtu obecným zastupiteľstvom na rok 2017
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:

5/0/0
5

Uznesenie č. 52/5/2017: OZ v Jablonci s c h v a ľ u j e 2.úpravu rozpočtu na rok 2017 obecným
zastupiteľstvom.
K bodu 6. programu:
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2017.
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2017 bolo zaslané poslancom 6.11.2017 mailom. Ekonómka
upresnila, že sa jednalo o úpravy rozpočtu najmä kvôli schváleným dotáciám z Bratislavského
samosprávneho kraja.
Starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtového opatrenia starostu obce č. 3/2017.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 53/5/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci b e r i e n a v e d o m i e rozpočtové
opatrenie starostu obce č. 3/2017.
Poslankyňa Ing. Miroslava Minaričová odišla z rokovania o 19:38.
K bodu 7. programu:
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1.polroka 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol poslancom zaslaný mailom 24.11.2017 a bol zverejnený na
webovej stránke obce 29.11.2017. Neprišla žiadna pripomienka na prípadnú zmenu v návrhu, preto
dal starosta hlasovať za schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
obdobie 1. polroka 2018.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 54/5/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018.
K bodu 8. programu:
Plán akcií a zasadnutí zastupiteľstva na rok 2018
Plán zasadnutí a akcií, ktoré by sme chceli v roku 2018 realizovať sme poslancom odovzdali. Mgr.
Jašurková len doplnila, plán na rok 2018 sa tvoril s prihliadnutím na sviatky v roku, prípadne prázdniny
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a akcie poriadané obcou Jablonec. Pracovné stretnutia OZ sú plánované na prvý štvrtok v mesiaci
a budú sa upravovať podľa potreby.
Starosta dal hlasovať za návrh plánu zasadnutí OZ, pracovných stretnutí OZ a akcií obce Jablonec na
rok 2018.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
4/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
4
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č 55/5/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e harmonogram zasadnutí OZ
a pracovných stretnutí a predbežný návrh akcií na rok 2018.
K bodu 9. programu:
Rôzne
Starosta odovzdal slovo občanom, aby predniesli svoje návrhy na zlepšenie života v obci, prípadne
vyslovenie pripomienok k veciam, ktoré ich, ako občanov, znepokojujú.
p. Zápražný sa spýtal, ako je to so smetiskom „Hlboká“. Starosta odpovedal, že obec mala
kontrolu zo životného prostredia, ktorou bola navrhnutá ešte úprava terénu pri Kaplnke,
nakoľko tam nie je dostatočná vrstva zeminy. V marci 2018 sa plánuje vysádzať cca 100 lipiek.
Preto sa bude ešte zemina navážať.
- Starosta informoval, že sa ukradol obraz z Kaplnky, p. Miroslav Nemec a Ing,. Rudolf Turner sa
podujali na zakúpenie nového obrazu Vendelína z vlastných prostriedkov, ktorý venovali do
Kaplnky.
- Starosta ďalej informoval, že obec podala projekt v rámci výzvy „Obnova dediny“ do Banskej
Bystrice. Cieľom projektu je realizácia altánku pri Kaplnke a oddychovej zóny ako súčasť
náučného chodníka. Pôvodné smetisko sa tak zmení na súčasť náučného chodníka, kde sa
vysadia stromy. Stromy budú vysádzať žiaci zo Základnej školy spolu s učiteľkami a aj občania
budú mať možnosť vysadiť si strom, o ktorý sa budú potom starať.
- Obec podala projekt na MV SR na realizáciu kamerového systému. Celý projekt a umiestnenie
kamier bolo nutné konzultovať s policajným zborom, nakoľko záznamy z kamier môžu
v budúcnosti pomôcť aj pri odhaľovaní trestnej činnosti.
- Starosta informoval, že pred zastupiteľstvom sa uskutočnilo ešte pracovné stretnutie poslancov
kvôli upresneniu položiek v navrhovanom rozpočte, najmä dotácia na futbal bola upravovaná
tak, že z navrhovanej položky na rekonštrukciu rozhlasu sa odobralo 4000,00EUR a presunuli sa
na dotáciu futbalovému klubu. Starosta konštatoval, že sa teší z prípravky, ale vie, že je problém
dať dohromady A-mužstvo. Obec nechce futbal utopiť, ak to má smer a napredovanie,
podporíme to, ak nie, radšej dáme peniaze inam. Poslanci sa preto dohodli na investícii do
futbalu vo výške 8000,00EUR. Poslanec Marek Dzíbela povedal, že mal návrh, aby sa na futbal
zobralo z položky mzdy, ale s tým ste nesúhlasili, tak sa to zobralo z rozhlasu. Starosta doplnil,
že každý jeden poslanec môže prísť na úrad, aby videl, ako sa na úrade pracuje, či by teda bolo
vhodné prepustiť zamestnanca a ušetriť tak na mzdách, a ponúkol aj možnosť, že kto chce,
môže stráviť deň so starostom, aby videl, čo taká práca obnáša.
- P. Dzíbelová konštatovala, že si všimla, že v nejakej položke v rozpočte sú narozpočtované mzdy
a to nebolo. Mgr. Jašurková jej upresnila, že aj mzdy zamestnancov sa musia rozčleňovať na
jednotlivé programy. Sme malá obec a nie je možné mať samostatných zamestnancov na
jednotlivé úseky, ale vždy je to kumulovaná funkcia, len v pravidlách rozpočtovníctva je dané,
Zápisnica OZ zo 14.12.2017
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-

-

-

že sa to musí takto členiť. Nie je prijatý žiaden nový zamestnanec, len je mzda existujúceho
zamestnanca prerozdelená do jednotlivých programov.
stav súdnych sporov – 14.12.2017 sa podalo odvolanie voči rozhodnutiu v súdnom spore
s R.J.R., ostatné súdne spory sú stále tiež neukončené.
starosta informoval, že prichádzajú sťažnosti na uloženie áut na pozemku, ktorý vlastní p. Mokrý
preto vyzval p. Mokrého, aby deklaroval, že má na túto činnosť povolenie a živnosť. p. Mokrý
predložil doklady o nadobudnutí vozidiel, tvrdil, že vozidlá nie sú určené na podnikanie. Sú to
vozidlá s malým počtom najazdených km. Informoval, že v minulosti prevádzkoval autobazár
a má skúsenosti, ako má zabezpečiť únik nebezpečných látok do prostredia. Vyjadril sa, že chcel
zabezpečiť aj fotodokumentáciu, len z časovej tiesne to nestihol. Ďalej povedal, že ak by mal
niekto záujem, môže sa prísť pozrieť ako to tam v skutočnosti je. Vyjadril sa, že nikdy nikomu
nič nepredal, ale že rád daruje ľudom, ktorí to potrebujú. Rovnako povedal, že vozidlo drží
u seba asi rok a potom ho predá. Podľa jeho vyjadrenia, ak by predal auto do roka po kúpe, bolo
by to podnikanie a on sa venuje iným veciam. Nemá záujem v obci robiť autobazár. Poslanec p.
Martin Richnák MBA sa spýtal, či vzniesli nejaké námietky susedia. Poslankyňa p. Helena
Mackurová povedala, že nemala konkrétnu sťažnosť od občanov. Poslanec p. Marek Dzíbela sa
vyjadril, že ak nemá proti tomu nič životné prostredie, tak je to v poriadku. Poslanec p. Ján
Podmanický povedal, že mal takú skúsenosť, že sa ho niektorí občania pýtajú na šrotovisko,
ktoré sa tvorí na pozemku p. Mokrého, vzájomne si s p. Mokrým vydiskutovali konkrétnu
situáciu.
p. Dzíbelová doplnila, že sa jej páčilo, že počas sviatku Všetkých svätých boli kontajnery na
cintoríne naviac. Starosta doplnil, že smetné nádoby tam boli z dôvodu, že sa nestihli vyviesť
kontajnery, lebo vývozca mal pokazené auto. Už je to vybavené.
Mgr. Jašurková doplnila, že v zbere odpadu sa pripravuje zmena, budú doplnené kontajnery na
sklo, papier, BRKO, tetrapaky, kovy, plasty a pod.

Starosta dal hlasovať za návrhy a pripomienky v rôznom:
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
4/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
4
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č 56/5/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu 10. programu:
Záver
Starosta poďakoval všetkým za prácu v roku 2017. Vyzdvihol prácu organizácií v obci, ktoré
participovali na akciách poriadaných obcou. Poďakoval sa za prácu poslancov v uplynulom roku 2017
a na záver zaželal pevné zdravie v roku 2018, pokojné Vianočné sviatky, aby sa nám podarilo vykročiť
správnym smerom tak, aby sa v obci lepšie žilo.

Rokovanie bolo ukončené o 20:31 hod.
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Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 14.12.2017

Poslanci OZ:
Ing. Pavlína Bulejčíková
Marek Dzíbela
Ján Meszároš
Helena Mackurová
Ing.Miroslava Minaričová
Ján Podmanický
Martin Richnák MBA

Čísla uznesení:
47
48
49
O
O
O
A
A
A
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Poslanci OZ:
Ing. Pavlína Bulejčíková
Marek Dzíbela
Ján Meszároš
Helena Mackurová
Ing.Miroslava Minaričová
Ján Podmanický
Martin Richnák MBA

Čísla uznesení:
56
O
A
O
A
O
A
A

Vysvetlivky:

50
O
A
O
A
A
A
A

51
O
A
O
A
A
A
A

52
O
A
O
A
A
A
A

53
O
A
O
A
A
A
A

54
O
A
O
A
O
A
A

55
O
A
O
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, 5, 6, 7, 8
Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Helena Mackurová

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

Zápisnica OZ zo 14.12.2017
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Starosta obce:

Zápisnica OZ zo 14.12.2017

Marek Dzíbela

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

Slavomír Pocisk

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