OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021 /ďalej len
„OZ“/, konaného 09.12.2021 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie 1.polroka 2022.
4. Stanovisko Hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022-2024.
5. Schválenie rozpočtu obce Jablonec na rok 2022-2024.
6. Účtovná závierka 2020.
7. Zmeny rozpočtu.
8. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.
9. Plán zasadnutí OZ na rok 2022.
10. Rôzne.
11. Záver.
K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Piate riadne zasadnutie OZ o 18:21 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
3.12.2021 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. 44/5/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e program zasadnutia OZ
09.12.2021 podľa návrhu.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 45/5/2021. Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu
Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Rudolfa Kucmana a Denisu Holanskú.
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

Zápisnica OZ z 09.12.2021

6/0/0
6

Strana 1

OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Uznesenie č. 45/5/2021: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Rudolfa Kucmana a Denisu Holanskú.
K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 46/5/2021 a oznámil, že na predchádzajúcom riadnom zasadnutí
boli prijaté uznesenia: 31/4/2021 – 43/4/2021. Uznesenia zo štvrtého 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. 46/5/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie 1. polroka 2022.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 47/5/2021. Ďalej informoval, že návrh plánu kontrolnej činnosti
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a stránke obce 15.11.2021 a mailom bol zaslaný poslancom OZ.
K návrhu neprišli žiadne pripomienky, preto dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 47/5/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce
na obdobie 1.polroka 2022 a poveruje kontrolórku k výkonu kontrol.
K bodu 4. programu:
Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na obdobie 2022-2024.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 48/5/2021. Odborné stanovisko bolo zaslané poslancom mailom
29.11.2021, neboli vznesené žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 48/5/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024.
K bodu 5. programu:
Schválenie rozpočtu obce Jablonec na roky 2022-2024.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 49/5/2021 a informoval, že návrh rozpočtu na rok 2022-2024 bol
vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 22.11.2021. Poslancom bol zaslaný mailom.
K návrhu neboli vznesené pripomienky, starosta dal hlasovať.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 49/5/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) Schvaľuje
v zmysle §11 odst.4 písm. b/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákona č.583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov finančný rozpočet pre rok 2022 podľa predloženého návrhu na úrovni
hlavnej kategórie.
b) Berie na vedomie
v zmysle §11 odst.4 písm. b/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákona č.583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov predložené rozpočty pre rok 2023 a rok 2024.
K bodu 6. programu:
Účtovná závierka 2020.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 50/5/2021 a informoval, že dôvodová správa a odkazy na
zverejnené dokumenty boli zaslané poslancom mailom. K uvedenému 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. 50/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonci v roku 2021, konaného dňa
09.12.2021 k bodu Účtovná závierka obce:
Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) Berie na vedomie
1. Individuálnu účtovnú závierku obce za rok 2020
2. Výročnú správu obce Jablonec, ktorá obsahuje údaje z individuálnej účtovnej závierky za
rok 2020
3. Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Jablonec za
rok 2020
4. Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020
5. Konsolidovanú výročnú správu obce Jablonec, ktorá obsahuje údaje z konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2020
6. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Jablonec
a konsolidovanej výročnej správy obce Jablonec za rok 2020
K bodu 7. programu
Zmeny rozpočtu.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 51/5/2021 a informoval o zmenách rozpočtu, ktoré mali poslanci
zaslané mailom. Starosta odovzdal slovo ekonómke obce Mgr. Miriam Májekovej, ktorá doplnila, že
zmena rozpočtu na úrovni účelových prostriedkov sa týkala Základnej školy a Materskej školy. Zmena
rozpočtu č. 9 sa týkala navýšenia príjmu v oblasti daní a k tomu upravené výdavky. Starosta dal
hlasovať.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 51/5/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) Berie na vedomie zmenu rozpočtu č.8 podľa prílohy
b) S ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu č.9 podľa prílohy
K bodu 8. programu

Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 52/5/2021 a informoval, že návrh dodatku bol zverejnený na
úradnej tabuli obce 23.11.2021, do 3.12.2021 neprišli žiadne pripomienky na doplnenie tohto
dodatku. Starosta odovzdal slovo Mgr. Andrei Hinčekovej. Mgr. Hinčeková doplnila: Poplatok za
odpad odzrkadľuje celkový náklad samosprávy súvisiaci s odvozom odpadu, spracovaním
a likvidáciou odpadu. V praxi to znamená, že to, čo obec zaplatí celkovo spolu, sa rozráta medzi
všetkých daňových poplatníkov. Za výsledným zvýšeným poplatkom za komunálny odpad sú neustále
rastúce náklady za odvoz a skládkovanie odpadu a legislatívne zmeny. Kapacita skládok sa zmenšuje
a ich prevádzkovatelia zvyšujú ceny za uloženie odpadu. Naša obec je nútená poplatok za komunálny
odpad navýšiť z pôvodných 27 € na 33 € na osobu a rok. Obec sa pri výpočte opierala o reálne
náklady vynaložené na odpadové hospodárstvo. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 52/5/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1 k VZN č.
2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Jablonec.
K bodu 9. programu
Plán zasadnutí OZ na rok 2022.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 53/5/2021 a informoval, že plán zasadnutí OZ je predbežný
a môže sa meniť podľa aktuálnej situácie a potreby. V roku 2022 nás čakajú okrem iného aj voľby do
samosprávnych orgánov obce a tiež voľby do Vyšších územných celkov. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 53/5/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
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K bodu 10. programu
Rôzne.
Starosta informoval prítomných, že v roku 2020 požiadal p. Milan Krasňanský o územno-plánovaciu
informáciu k pozemku parcelné č. 1359/22, ktorého je spoluvlastníkom. Obec Jablonec mu
odpovedala, že nie je spracovaná územno-plánovacia dokumentácia pre toto územie. Pán Krasňanský
predložil 3.9.2021 urbanistickú štúdiu, ktorá zaberala oveľa väčšiu plochu a namiesto výstavby
jedného rodinného domu chce stavať potenciálne 5 rodinných domov, čo vyplýva z predloženej
urbanistickej štúdie. Podrobnejšie si plán výstavby poslanci prešli na pracovnom stretnutí. Starosta
dal hlasovať za nestotožnenie sa s plánovanou výstavbou.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č.54/5/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec, ako volený orgán samosprávy obce sa
nestotožňuje s navrhnutým rozsahom rozvoja obce Jablonec v rozsahu, ako to plynie zo spracovanej
Urbanistickej štúdie č. 8/2021, ktorej autorom he Ing. Ján Beňo a Ing. arch. Ľubomír Novák,
vypracovanej na pozemky č. 1359/22, 1359/11 a 1359/10, v k.ú. Jablonec v predloženom znení.
Starosta predložil návrh plánovanej výstavby v areáli družstva, ktorú spolu s OZ prerokovali aj na
pracovnom stretnutí. Potenciálny návrh „Rozvoj obce – projekty v príprave – Jablonec“ je dobre
spracovaný a mohol by priniesť obci ďalší rozvoj. Starosta dal hlasovať za schválenie potenciálneho
rozvoja obce podľa predloženého pripravovaného projektu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 55/5/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec, ako volený orgán samosprávy obce sa
stotožňuje s plánovanou výstavbou v k. ú. obce Jablonec, ako plynie zo spracovanej štúdie „Rozvoj
obce-projekty v príprave Jablonec“ v predloženom znení. Obecné zastupiteľstvo však nevykonáva
kompetenciu stavebného úradu a z tohto dôvodu bude nutné, aby sa žiadateľ so svojim návrhom na
realizáciu stavby obrátil na obec, ako stavebný úrad.
O 18:38 odchádza kontrolórka Ing. Alena Gergelová.
K bodu 11. programu
Záver.
Starosta poďakoval všetkým za celoročnú spoluprácu, vyslovil pochvalu za aktivitu poslancov v obci,
poďakoval sa za spoluprácu pracovníkom obce Jablonec. Vzhľadom k tomu, že toto zastupiteľstvo je
posledné v roku 2021 poprial všetkým prítomným nádherné prežitie Vianočných sviatkov a všetko
dobré do nového roka 2022. Rok 2022 bude aj volebným rokom, preto vyslovil vieru, že poslanecký
zbor sa bude aj naďalej uchádzať o zastupovanie obyvateľov, aby spoločne dotiahli rozpracované
projekty, ktoré budú pre budúce generácie Jablončanov strategické a prínosné. Viem, že každý
z poslancov má nejaké vízie, čo chce naplniť. Spoločne budeme pracovať na tom, aby sme splatili
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dlhy, aby sme začali konečne budovať kanalizáciu, aby sa dobudovali chodníky, aby sa vybudovalo
námestie, aby sa zrekonštruovala najškaredšia budova v Jablonci – Obecný úrad.
Starosta vyjadril znepokojenie nad postojom plánovaných zmien zo strany vlády, ktorá namiesto
pomoci samosprávam im všetko ešte viac sťažuje a dokonca im chce ubrať z financií, ktorých je už
teraz málo. Samospráva sa počas pandémie venovala okrem iného aj starostlivosti o našich občanov,
ktorí boli covid pozitívni. Zabezpečovali sa im nákupy potravín, liekov vitamínov a pod. Mnohí
obyvatelia sú na tom finančne veľmi zle.
Starosta poďakoval prítomným a hosťom za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, poprial
všetkým ešte pekný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 18:55 hod.
Hlasovanie za uznesenia z 5. Riadneho zasadnutia OZ zo dňa 09. decembra 2021.

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

Čísla uznesení:
44
45
45
A
A
A
O
O
O
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:
53
54
55
A
A
A
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Vysvetlivky:

47
A
O
A
A
A
A
A

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

48
A
O
A
A
A
A
A

49
A
O
A
A
A
A
A

50
A
O
A
A
A
A
A

51
A
O
A
A
A
A
A

52
A
O
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, 7, 8, 9
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Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Rudolf Kucman

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

Denisa Holanská

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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