OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019 /ďalej
len „OZ“/, konaného 11.12.2019 o 18:00 hod. v budove Spoločenského domu
v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Zapisovateľka Mgr. Andrea Hinčeková
Občania obce – podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Správa z kontroly č. 3/2019 /hlavná kontrolórka obce/.
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 1.polroka
2020.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 20202022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020.
Účtovná závierka obce Jablonec za rok 2018.
Účtovná závierka Jablonec s.r.o. za rok 2018.
Schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.
Schválenie navýšenia univerzálneho úveru.
Schválenie navýšenia ceny vody.
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v územnej
pôsobnosti obce Jablonec.
Zmeny rozpočtu.
Uzatvorenie súdneho zmieru /spor Alena Bilčíková - Obec Jablonec/
Schválenie spoluúčasti na projekte „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonec“
Rôzne.
Záver.

K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Štvrté riadne zasadnutie OZ o 18:03 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníkov obecného úradu a ostatných prítomných obyvateľov.
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. Starosta
prečítal navrhovaný program a dal hlasovať za program zasadnutia OZ 11.12.2019.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 35/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
11.12.2019 podľa návrhu.
Zápisnica OZ z 11.12.2019
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Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Andreu Hinčekovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol
p. Helenu Mackurovú a p. Denisu Holanskú. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 36/4/2019: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Andreu
Hinčekovú a overovateľov zápisnice Helenu Mackurovú a Denisu Holanskú.
K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na treťom riadnom zasadnutí OZ v roku 2019 boli prijaté uznesenia č. 22/3/2019, 23/3/2019,
24/3/2019, 25/3/2019, 26/3/2019, 27/3/2019, 28/3/2019, 29/3/2019, 30/3/2019, 31/3/2019,
32/3/2019, 33/3/2019, 34/3/2019. Uznesenie č.28/3/2019 – predaj majetku obce /pozemok pod
garážou p. Ochabovej/ podaný návrh na vklad, čaká sa na rozhodnutie z katastra, Uznesenie č.
29/3/2019 – predaj majetku obce /pozemok pod garážou r. Bednárovskej/ podaný návrh na vklad, čaká
sa na rozhodnutie z katastra, Uznesenie č. 33/3/2019 -schválenie zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu /stavebný úrad/, čaká sa na podpisy všetkých starostov a odovzdanie zmluvy, ktorá
bude následne zverejnená. Ostatné uznesenia z tretieho riadneho zasadnutia v roku 2019 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. 37/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
O 18:09 bolo prerušené rokovanie OZ, čaká sa na kontrolórku obce Ing. Alenku Gergelovú. V rokovaní
sa pokračovalo po príchode hlavnej kontrolórky o 18:17.
K bodu 3. programu:
Správa z kontroly č. 3/2019 (hlavná kontrolórka).
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Alenke Gergelovej, ktorá prítomným oznámila,
že kontrola bola vykonaná na základe požiadavky, aká je možná maximálna výška úveru pre obec pri
60%-tnej zadĺženosti obce. Kontrolou neboli zistené žiadne rozpory so zákonom, zároveň boli obci
doporučené opatrenia na zníženie dlhu obce. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 38/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č.
3/2019 hlavnej kontrolórky obce.
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K bodu 4. programu:
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 1.polroka 2020.
Návrh plánu bol zverejnený na webe a úradnej tabuli 12.novembra 2019. žiadne pripomienky a návrhy
k plánu neprišli. Starosta odovzdal slovo kontrolórke Ing. Alenke Gergelovej.
Kontrolórka doplnila, že v rámci stanovených kontrol sa bude venovať vykazovaniu príjmov a výdavkov
v obci, podkladom k zostaveniu záverečného účtu. Oznámila poslancom, že pokiaľ by chceli aj iné
kontroly, na požiadanie OZ ich môže vykonať.
Starosta dal hlasovať za chválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2020.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 39/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na obdobie 1.polroka 2020.
K bodu 5. programu:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Odborné stanovisko bolo zverejnené a zaslané poslancom OZ 27.11.2019. Starosta odovzdal slovo Ing.
Alenke Gergelovej, ktorá doplnila, čo hodnotí v stanovisku. Hodnotenie sa týka správneho nastavenia
návrhu rozpočtu, či bol včas zverejnený, finančné operácie a odporúčania na schválenie.
Starosta dal hlasovať za Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 40/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie Odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce
na rok 2020.
K bodu 6. programu:
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli, webe obce a zaslaný poslancom OZ 18.11.2019.
K návrhu neprišli žiadne pripomienky. Starosta odovzdal slovo Mgr. Miriam Májekovej, ekonómke
obce. Dôvodová správa k návrhu rozpočtu bola zverejnená a vychádza z ustanovení zákona
o rozpočtových pravidlách, vychádza zo známych skutočností, je to otvorený dokument, ktorý sa
v priebehu roka aktualizuje. Návrh rozpočtu je poslancom predkladaný na úrovni hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie. Tento návrh nepočíta s nárastom výdavkov. Bežný rozpočet bol vypracovaný
ako prebytkový. Starosta dal hlasovať za schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 41/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) s c h v a ľ u j e v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov finančný rozpočet pre rok 2020 podľa
predloženého návrhu.
b) berie na vedomie v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov predložené rozpočty pre rok 2021
a rok 2022.
K bodu 7. programu
Účtovná závierka obce Jablonec za rok 2018.
Podklady k účtovnej závierke boli zverejnené na webe obce a zaslané poslancom obecného
zastupiteľstva 27.11.2019. Starosta odovzdal slovo ekonómke obce Mgr. Miriam Májekovej. Ekonómka
doplnila, že účtovná závierka obsahuje dve časti a to individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú
účtovnú závierku. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 42/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie
- Individuálnu účtovnú závierku obce za rok 2018
- konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018
- konsolidovanú výročnú správu obce Jablonec, ktorá obsahuje údaje z individuálnej výročnej
správy za rok 2018
- správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Jablonec za rok
2018
- správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Jablonec
a konsolidovanej výročnej správy obce Jablonec za rok 2018.
K bodu 8. programu
Účtovná závierka Jablonec s.r.o. za rok 2018
Starosta ospravedlnil p. Gurčíka, ktorý mal neodkladné povinnosti, hospodársky výsledok Jablonec
s.r.o. je 148,00€ a navrhuje ho použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu. Podklady k účtovnej
závierke Jablonec s.r.o. boli zaslané poslancom 6.12.2019. Starosta dal hlasovať za schválenie účtovnej
závierky Jablonec s.r.o.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Zápisnica OZ z 11.12.2019
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Uznesenie č. 43/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci v súlade so zásadami hospodárenia
s majetkom obce s c h v a ľ u j e účtovnú závierku spoločnosti Jablonec s.r.o. za rok 2018 a návrh na
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018.
K bodu 9. programu
Schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Jablonec.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webe obce 25.11.12019 a bol zaslaný poslancom OZ.
Starosta odovzdal slovo Mgr. Hinčekovej, ktorá doplnila, že k návrhu VZN neprišli žiadne pripomienky.
Upresnila, že v oceňovaní záhrad prišlo k zmene na základe zákonom stanovených tabuliek podľa počtu
obyvateľov. Na obec bol doručený nový cenník za skládkovanie odpadu a preto prišlo k navýšeniu
poplatku za odpad z 23,00€ na 27,00€ na osobu a rok. Porovnávali sme aj okolité obce, ktoré rovnako
pristúpili k navýšeniu poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Prepočet na základe dostupných
informácií sme robili spolu s ekonómkou Mgr. Miriam Májekovou. Či bude výška poplatku postačovať
nám ukážu až skutočné náklady v roku 2020 na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.
Občan p. Bacigal navrhol kontrolu nádob na odpad, nakoľko sa mu zdá, že niektorí občania majú viac
nádob na odpad, ako by mali mať, rovnako položil otázku, či do budúcna nie je možné kontrolovať
skutočne vyvezený odpad na rodinu. Starosta doplnil, že sú pripravené nálepky na nádoby, aby zberová
spoločnosť vyvážala len označené nádoby, uviedol príklad z Cífera, kde majú nádoby označené
plombou a iba tie zberová spoločnosť vyváža. Pripravuje sa návšteva obce, v ktorej už majú systém
zberu tak, že každú nádobu odvážia a podľa toho si ľudia platia aj poplatok za skutočne vyvezený
odpad. To však vyžaduje spoluprácu so zberovou spoločnosťou, ktorá by mala byť vybavená váhou na
zberovom vozidle a čipy na nádobách, aby vedeli presne priradiť, komu odpad patril a na základe toho
správne vyúčtovať poplatok za vývoz odpadu.
Starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 44/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e VZN č. 2/2019 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Jablonec.
K bodu 10. programu
Schválenie navýšenia univerzálneho úveru.
Obec Jablonec prehrala súdny spor so spoločnosťou R.J.R. STAV spol. s r.o. o zaplatenie dlhu na
faktúrach vo výške 204.675,05€. Aby nemusela ísť obec do tzv. nútenej správy, pristúpilo sa
k rokovaniam s bankou o možnosti získať úver. Na to, aby to bolo možné, bolo potrebné urobiť
kompletné hodnotenie obce o úverovej zaťaženosti na overenie do akej výšky by bola obec schopná
splácať svoje záväzky tak, aby spĺňala zákonom stanovené pravidlá. Správu vypracovala hlavná
kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová v nadväznosti na podklady z účtovníctva obce. Prima banka a.s.
nám na základe dostupných informácií poskytne úver vo výške 400.000,00€, ktorý bude použitý na
Zápisnica OZ z 11.12.2019
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vyplatenie dlžnej sumy, vyplatenie predchádzajúceho úveru a splatenie časti úrokov z omeškania. Celú
situáciu prebral starosta aj s poslancami na pracovnom stretnutí.
Starosta dal hlasovať za schválenie municipálneho úveru vo výške 400.000,00€ s dobou splatnosti 10
rokov, ktorý poskytne PRIMA BANKA a.s.?
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
6/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
6
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 45/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e navýšenie univerzálneho
úveru na výšku 400.000,00€ /slovom štyristotisíc eur/ s úrokovou sadzbou 12M Euribor +marža 1% so
splatnosťou 10 rokov poskytnutého bankou Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541.
O 18:55 prichádza poslanec p. Vladimír Delinčák.
K bodu 11. programu
Schválenie navýšenia ceny vody.
Na základe vynaložených nákladov za výrobu a dodávku pitnej vody obec pristúpila k navýšeniu ceny
vody za 1m3, z hodnoty 0,8079€ na hodnotu 0,9279€. Konečnú cenu za 1m3, schvaľuje Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví, ale najskôr musí prejsť schválením Obecného zastupiteľstva. Starosta dal
hlasovať za schválenie navýšenia ceny za 1m3, na sumu 0,9279€?
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 46/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e navýšenie ceny vodného
0,9279€ za 1m3.
K bodu 12. programu
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v územnej
pôsobnosti obce Jablonec.
Zákon ustanovuje, že je obec povinná ustanoviť kde a ako bude zverejňovať použitie poplatku za rozvoj,
čo sa doplnilo do VZN formou dodatku. Výška poplatku a ani iné podmienky vo VZN sa nemenia.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 47/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018
o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
K bodu 13. programu
Zmeny rozpočtu.
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Starosta odovzdal slovo ekonómke Mgr. Miriam Májekovej. Ekonómka upresnila, že v úprave rozpočtu
č. 8 v roku 2019 prichádza z dôvodu schválenia úveru na splácanie prehratého súdneho sporu so
spoločnosťou R.J.R. STAV spol. s r.o., túto úpravu rozpočtu poslanci schvaľujú. Zmena rozpočtu č. 9
v roku 2019 sa týka účelovo určených finančných prostriedkov, dary a granty od podnikateľov na nákup
Mikulášskych balíčkov, dotácia z BSK, dotácie z Ministerstva školstva. Zmenu rozpočtu č. 9 poslanci
berú na vedomie. Zmenu rozpočtu č.10 v roku 2019 schvaľujú poslanci, prišlo k navýšeniu na opravu
budovy obecného úradu. Všetky podrobné informácie k uvedeným zmenám boli poslancom zaslané
mailom 4.12.2019. Starosta doplnil, že dnes /11.12.2019/ prišiel aj stan s hliníkovou konštrukciou, na
ktorý bola určená dotácia z BSK a dal hlasovať za schválenie zmien rozpočtu č. 8, 9, 10 v roku 2019.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 48/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 8 podľa prílohy
b) berie na vedomie úpravu rozpočtu č. 9 podľa prílohy
c) s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 10 podľa prílohy.
K bodu 14. programu
Uzatvorenie súdneho zmieru.
Starosta informoval, že v súdnom spore Obec Jablonec versus Alena Bilčíková a spol., prišlo k uzavretiu
súdneho zmieru. Starosta skúmal do podrobna postup bývalého štatutára obce, nakoľko na uvedený
pozemok boli vydané dve prídelové listiny. Stretol som sa aj s p. Jozefom Freivoltom, ktorý býva
v Petržalke, celú poblematiku sme si vydiskutovali a dospeli k záveru, že uzavrieme súdny zmier. Troma
splátkami vo výške 6000,00€ /slovom šesťtisíc eur/ sa vyplatia súdne trovy za zastupovanie protistrany
a obec pozemok bezodplatne prevedie na dedičov. Týmto súdnym zmierom sme obci ušetrili ďalších
asi 80.000,00€. Starosta dal hlasovať za uzavretie súdneho zmieru.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 49/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e uzatvorenie súdneho zmieru,
ako plynie titulom uznesenia Okresného súdu Pezinok, prijatého pd sp. Zn.: 10C/177/2011-580
z 23.októbra 2019.
K bodu 15. programu
Schválenie spoluúčasti na projekte „VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE JABLONEC“.
Starosta informoval, že čakáme na stavebné povolenie na tzv. vodozádržné opatrenia, kompetencia na
schvaľovanie je na Okresnom úrade Pezinok. Pravdepodobne nebudeme stíhať prvé kolo na získanie
dotácie, ale chceme sa zapojiť do ďalšieho kola. Na to, aby nám prípadná dotácia bola schválená, je
nutná spoluúčasť obce vo výške 5%. Presnú sumu je možné vypočítať až z predloženého projektu a to
bude 9.959.68€. Ako starosta konštatujem, že v tejto situácii, v ktorej sme sa ocitli, si neviem
predstaviť, kde tie peniaze zoberieme, ale na to, aby projekt bol reálne hodnotený, je nutné dokladovať
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uznesenie o schválení spoluúčasti obce. Schvaľovanie takýchto projektov je zdĺhavá záležitosť, ako
príklad uvádzam projekt s kompostérmi, ktorý bežal od roku 2015 a kompostéry boli dodané v roku
2019 a v rámci uvedeného projektu ešte neboli dodané požadované drvičky a veľkoobjemové
kompostéry. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
7/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
7
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 50/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e spoluúčasť vo výške
9.959,68€ na projekte VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE JABLONEC.
K bodu 16. programu
Rôzne.
Starosta vyzval prítomných, aby povedali svoje návrhy a pripomienky k chodu obce.
- prihlásil sa p. Bacigal Martin, ktorý upozorňuje, že niektorí občania majú viac smetných nádob,
ako majú mať. Starosta informoval, že vývoz odpadu je veľký problém, nakoľko zberová
spoločnosť nemá váhu na vozidlách. Máme v pláne pozrieť sa do obce, kde takýto zber už
funguje a obyvatelia si tým pádom platia len za skutočne vyvezený odpad. Robíme aj
veľkoobjemové zbery, zbery elektroodpadu. Máme pripravené aj nálepky na nádoby, aby
zberová spoločnosť vyvážala len označené nádoby. Vývoz skla pravidelne nahlasujeme, ale
vývoz sa uskutočňuje, až keď sa im nazbiera viacero obcí s takýmto hlásením. Problém má aj
spoločnosť FCC, ktorá má naplnenú skládku, rovnako skládka v Dubovej má kapacitu možno
ešte 2 roky. Starosta informoval, že boli na exkurzii v Rakúsku, kde sú plazmové spaľovne
odpadu, čo by bolo riešením aj na Slovensku, žiaľ, nekoná sa v tomto smere.
- p. Bacigál sa pýtal, ako chce obec vyplatiť ostatné peniaze zo súdneho sporu, starosta
informoval, že sa chce dohodnúť so spoločnosťou R.J.R. STAV spol. s r.o., s ktorou ešte bežia
rokovania
- p. Mackurová informovala, že problém s odpadom je aj na cintoríne, lebo ak sa pridá kontajner
na sklo, papier, plasty, ľudia aj tak vyhadzujú odpad do kontajnera, ktorý majú najbližšie
a neriešia to, na čo je daný kontajner určený. Pravidelne triedi odpad v kontajneroch, aby v nich
bol taký odpad, ako má byť.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 51/4/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu 17. programu
Záver.
Starosta poďakoval všetkým za účasť na zastupiteľstve, občanom za cenné podnety, zaželal ešte
príjemný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 20:03 hod.
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Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia zo 4. Riadneho zasadnutia OZ zo dňa 11.decembra 2019.

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

Čísla uznesení:
35
36
37
A
A
A
A
A
A
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

38
A
A
O
A
A
A
A

39
A
A
O
A
A
A
A

40
A
A
O
A
A
A
A

41
A
A
O
A
A
A
A

42
A
A
O
A
A
A
A

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

Čísla uznesení:
44
45
46
A
A
A
A
A
A
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

47
A
A
A
A
A
A
A

48
A
A
A
A
A
A
A

49
A
A
A
A
A
A
A

50
A
A
A
A
A
A
A

51
A
A
A
A
A
A
A

Vysvetlivky:

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

43
A
A
O
A
A
A
A

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

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- Materiály k bodom 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14,

Zapisovateľ:

Mgr. Andrea Hinčeková

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

Overovatelia:

Helena Mackurová

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

Denisa Holanská

..................................................
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Starosta obce:
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Slavomír Pocisk
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