OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/,
konaného 17.05.2018 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
Poslanec Ján Meszároš sa ospravedlnil
Poslankyňa Ing. Bulejčíková sa ospravedlnila
Poslankyňa Ing. Minaričová sa ospravedlnila

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Smernica- organizačný poriadok Obecného úradu.
Schválenie VZN č.1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Jablonec.
Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Jablonec na roky 2018-2020.
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jablonec na roky 2018-2022.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Druhé riadne zasadnutie OZ o 19:04 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, kontrolórku a ostatných prítomných obyvateľov.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 4 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Starosta prečítal navrhovaný program rokovania a dal hlasovať za program zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 8/2/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
17.05.2018 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Helenu
Mackurovú a p. Mareka Dzíbelu. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.
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Uznesenie č. 9/2/2018: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Helenu Mackurovú a Mareka Dzíbelu.

zapisovateľa Mgr. Janu

K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na prvom riadnom zasadnutí OZ v roku 2018 boli prijaté uznesenia č. 1/1/2018, 2/1/2018, 3/1/2018,
4/1/2018, 5/1/2018, 6/1/2018, 7/1/2018.
Všetky uznesenia z 1. riadneho zasadnutia v roku 2018 sú splnené. Zoznam uznesení je prílohou
zápisnice a bol 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.

4/0/0
4

Uznesenie č. 10/2/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Smernica – Organizačný poriadok Obecného úradu.
Na základe vykonanej kontroly hlavnou kontrolórkou obce Ing. Alenkou Gergelovou nám bola určená
úloha vypracovať organizačný poriadok obecného úradu. Smernicu vydáva starosta obce a poslancov
informuje o tom, že bola takáto smernica vydaná. Za smernicu sa nehlasuje.
K bodu 4. programu:
Schválenie VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Jablonec.
Starosta odovzdal slovo Mgr. Andrei Hinčekovej. Mgr. Hinčeková informovala poslancov
a prítomných, že prišlo k zmene zákona, na základe ktorej sú obce povinné upraviť aj svoje existujúce
VZN o odpadoch. Návrh na nové VZN bol zverejnený a zaslaný elektronicky poslancom 19.apríla 2018.
K návrhu v stanovenej lehote neprišli od verejnosti ani od poslancov žiadne pripomienky. Pani
Hinčeková konštatovala, že si v návrhu našla chyby, ktoré opravila. Boli skôr technického charakteru
ako číslovanie strán a pod. Obsahovo sa návrh VZN č. 1/2018 nezmenil. Pani Mgr. Hinčeková dala
priestor ešte poslancom, či v predmetnom návrhu niečo našli, čo by chceli zmeniť, prípadne upraviť.
Poslanci sa vyjadrili, že nemajú už žiadne pripomienky k predmetnému návrhu. Starosta dal hlasovať
za návrh VZN č. 1/2018
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 11/2/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje VZN č. 1/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec.
K bodu 5. programu:
Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Jablonec na roky 2018-2020.
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Starosta odovzdal slovo Mgr. Andrei Hinčekovej. Naša obec na základe oznámenia zo štatistického
úradu dosiahla počet obyvateľov k 31.12.2018 1026, čím sme prekročili hranicu viac ako 1000
obyvateľov a pre obec vznikla povinnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva /ďalej len
POH/. Pani Mgr. Hinčeková doplnila, že POH bude zaslaný aj na schválenie do Pezinka, rovnako bol
návrh POH zverejnený a mailom zaslaný aj poslancom. Posledný POH bol vypracovaný v roku 2005
a už nezodpovedal súčasným podmienkam a novelizáciám zákona o odpadoch, preto prišlo k úprave
POH. Od verejnosti a poslancov neprišli k návrhu POH žiadne pripomienky. POH je vypracovaný na
roky 2018-2020. Starosta dal hlasovať za POH na obdobie 2018-2020.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 12/2/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní s c h v a ľ u j e Program
odpadového hospodárstva obce Jablonec na roky 2018-2020.
K bodu 6. programu:
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jablonec na roky 2018-2022.
Starosta odovzdal slove Mgr. Jane Jašurkovej.
Mgr Jašurková oboznámila prítomných, že v zmysle novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách obec vypracovala Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý je povinná vypracovať podľa § 80
predmetného zákona vo svojom územnom obvode. Návrh Komunitného plánu obce Jablonec bol
poslancom zaslaný mailom 11.04.2018. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. Komunitný
plán obce sa bude odovzdávať aj na Bratislavský samosprávny kraj. V Komunitnom pláne je
pripravený dotazník pre obyvateľov, ktorý sa dá využiť na zistenie potrieb obyvateľov našej obce
v oblasti sociálnych služieb. Starosta dal hlasovať za schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
na roky 2018-2022.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 13/2/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e Komunitný plán obce
Jablonec na roky 2018-2022.
K bodu 7 programu
Rôzne
Starosta vyzval občanov a prítomných poslancov, aby predniesli svoje návrhy a pripomienky na
zlepšenie života v Jablonci.
Ako prvá sa prihlásila poslankyňa p. Mackurová, ktorá na základe pripomienok občanov prezentovala,
že autobusový spoj do Cífera k vlaku ráno o ôsmej nestíha vlak do BA 8:10. Pre našich obyvateľov je
to náročné, nakoľko potom dlho čakajú na ďalší spoj do BA. Starosta prisľúbil, že odkomunikuje túto
situáciu so Slovak Lines, nakoľko sa k cestovným poriadkom vyjadruje aj obec a to na základe
pripomienok od občanov našej obce. Poslanec p. Richnák sa spýtal, koľko občanov je potrebných, aby
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bolo možné pripomienkovať cestovný poriadok autobusov. Starosta povedal, že na úrade žiadosti
zhromaždíme a posunieme do Slovak Lines. Poslanec p. Richnák sa vyjadril, že aj on dostal túto
pripomienku od obyvateľov v časti IBV Sever.
Starosta ďalej oboznámil prítomných s aktuálnym stavom v obci, čomu sa obec venuje a ako
pokračujeme ako obec v rozvoji. Informoval, že prebieha rekonštrukcia obecnej webovej stránky,
bežia telefonické školenia na prácu s novým webom, ktorý bude krajší, jednoduchší na prácu s ním,
prehľadnejší, bude tam aj zjednodušenie pre seniorov, možnosť prečítať obsah nahlas a rôzne ďalšie
vylepšenia. Predpoklad je, že do dvoch mesiacov by mala byť nová stránka obce spustená.
Starosta informoval prítomných, že sme podali žiadosť na Bratislavský samosprávny kraj na
poskytnutie dotácie na prerábku poslednej autobusovej zastávky spolu s odvodňovacím kanálom
a bolo nám schválených na túto rekonštrukciu 13000€. V rámci rekonštrukcie bude riešené aj
odvodnenie v tzv. „Dedovej jame“, nakoľko prívalové dažde spôsobujú problém u rodiny
Miklenčičových a Sabových, ktorých pravidelne vytápa takáto voda. Vybuduje sa chodníček, v ktorom
budú odvodňovacie rúry, ktoré budú presmerované do tzv. „Suchého potoka“. Chodníček so
schodiskom bude aj bezpečným prechodom najmä pre deti, ktoré vystúpia z autobusu a pokračujú
smerom k bytovkám, prípadne k obecnému úradu. Už nebudú musieť pokračovať po hlavnej ceste,
čím zvýšime bezpečnosť. Rekonštrukcia bude odhadom stáť asi 19000€, práce sa započnú v najbližšej
dobe, bude tam aj nová výsadba, pri schodoch zábradlie, gabiónový plot od nehnuteľnosti p.
Novosedlíka, lebo je tam veľká jama, aby to neohrozovalo cestujúcich. Ďalej starosta informoval, že
sme sa zapojili do projektu so Slovenskými elektrárňami, ktoré navrhli našej obci ďalšiu spoluprácu,
nakoľko pripravujú pilotný projekt v súvislosti s rekonštrukciou budovy OÚ. Obec dala vypracovať
energetický audit na budovu, ktorý bude podkladom k projektu. Na budove OÚ je potrebné vymeniť
elektrické vedenie, okná, celú budovu zatepliť. Rozsah rekonštrukcie bude veľký. Projekt by bol
robený podobne ako v prípade výmeny osvetlenia, čo by obec najmenej zaťažilo.
Ďalším úspešným projektom bolo poskytnutie dotácie v rámci programu „Obnova dediny“
prostredníctvom Environfondu vo výške cca 4500€. Na bývalej skládke sa vysadili Lipky. Na prvej
brigáde bolo cca 120 ľudí, na druhej bolo asi 70 ľudí, čo starostu príjemne prekvapilo. Teší ho záujem
obyvateľov o veci verejné. Starosta doplnil, že vzhľadom k tomu, že je to vyvýšený bod, chceli by sme
ako obec postaviť pivnicu pre vinárov, kde by si mohli svoje vína archivovať, spoločne sa stretávať
a riešiť celú problematiku ohľadne vína a vinohradníctva. Nad pivnicou by sa urobil altánok
a vyhliadková veža s výhľadom na celý Jablonec. Návrh projektu sa javí ako vydarený, investícia do
projektu bude väčšia, možno by sme to riešili aj zbierkou, je to všetko ešte otvorené. Uvidíme ako
bude celý projekt prijatý obyvateľmi našej obce.
Starosta oznámil, že Hodové slávnosti budú 21-22 júl, je zabezpečený trojdňový program, najbližšie
nás čaká deň detí, do jeho organizácie a náplne sa zapojili všetky miestne organizácie. Jedinú zmenu
sme ako obec urobili, že program sa bude začínať ráno od 9:00 a nie ako po minulé roky popoludní
od druhej. Zapojili sa aj poslanci, ktorí budú mať tiež svoje stanovisko pre deti.
Poslankyňa p. Mackurová ešte pripomenula, že bude program na náučnom chodníku – Vínna cesta30.júna 2018. Starosta doplnil, že do vínnej cesty sa zapoja vinári, dôchodcovia, chrobáčiky. Účastníci
dostanú pohár a taštičku, deti budú mať kartu na zbieranie pečiatok, čo absolvovali. Akciu budeme
robiť prvý krát, tak uvidíme, aká bude odozva. Akcia by sa mala realizovať v spolupráci
s Malokarpatským osvetovým strediskom. Na trase náučného chodníka budú aj nové opekaniská,
v časti chodníka pri Jarnej bude prezentovať p. Čechovičová svoje maky, štrúdle.
Starosta dal ešte raz možnosť na otázky, pripomienky a návrhy občanom, ale nikto už žiadne nemal,
preto dal hlasovať za pripomienky a návrhy.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 14/2/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu programu
Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom, občanom za účasť na zastupiteľstve a zaželal
ešte príjemný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 19:39 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 17.05.2018
Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
8
9
10
Ing. Pavlína Bulejčíková
O
O
O
Marek Dzíbela
A
A
A
Ján Meszároš
O
O
O
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová O
O
O
Ján Podmanický
A
A
A
Martin Richnák MBA
A
A
A

Vysvetlivky:

11
O
A
O
A
O
A
A

12
O
A
O
A
O
A
A

13
O
A
O
A
O
A
A

14
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 2,4,5,6,

Zapisovateľ:
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Mgr. Jana Jašurková

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

Starosta obce:
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Helena Mackurová

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

Marek Dzíbela

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

Slavomír Pocisk

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