OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020 /ďalej len
„OZ“/, konaného 02.12.2020 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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2019/2020, Záverečná správa v čase mimoriadnej situácie od 12.3. do 30.06.2020.
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Jablonci
za školský rok 2019/2020.
5. Schválenie Plánu obnovy verejného vodovodu vo vlastníctve obce Jablonec.
6. Navýšenie univerzálneho úveru o 45.000,-EUR.
7. Schválenie rozpočtu obce Jablonec na rok 2021, 2022, 2023.
8. Schválenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa /obecný
vodovod/.
9. Účtovná závierka 2019.
10. Zmeny rozpočtu.
11. Rôzne.
12. Záver.
K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Piate riadne zasadnutie OZ o 18:05 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčky obecného úradu, hostí p. JUDr. Ondreja Beracku, p. Ing. Vladimíra Púčika,
p. Ing. Alenu Gergelovú, p. Františka Poláčka 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
25.11.2020, starosta prečítal navrhovaný program a dal hlasovať. Program bol zverejnený na úradnej
tabuli obce, na webe obce a na CUET.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 36/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e program zasadnutia OZ
02.12.2020 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p.
Rudolfa Kucmana a p. Mateja Horvátha. 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. 37/5/2020: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Rudolfa Kucmana a Mateja Horvátha.
K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí boli prijaté uznesenia: 28-35/4/2020 – zoznam uznesení
z posledného zasadnutia mali poslanci a tiež obyvatelia na stole. Uznesenia zo štvrtého riadneho
zasadnutia v roku 2020 sú splnené. Uznesenie č. 24/3/2020 – prenájom občerstvenia pod Lipkami,
znalecký posudok nám bol doručený po urgenciách 30.11.2020. Zmluva sa vypracuje v spolupráci
s JUDr. Berackom v najbližšom období, do konania OZ to nebolo možné. Návrh uznesenia č.
33/4/2020, že OZ v Jablonci schvaľuje VZN č. 1/2020 o územných podmienkach pre chov a držanie
včiel na území obce Jablonec, NEBOL SCHVÁLENÝ, bola však uložená úloha p. Ing. Rudolfovi Turnerovi
na prepracovanie VZN, ako predsedovi miestnych včelárov. Na obec neboli doručené žiadne
stanoviská od p. Ing. Turnera, preto sa predmetným VZN OZ nezaoberalo.
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. 38/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2019/2020, Záverečná správa v čase mimoriadnej situácie od 12.3. do 30.06.2020.
Starosta privítal riaditeľku základnej školy Mgr. Štěpánku Oscitú, ktorej sa spýtal, či chce niečo doplniť
k správam o činnosti. Pani riaditeľka doplnila, že zatiaľ sa stále pokračuje v dištančnom vzdelávaní
a ak nemajú poslanci otázky k správam, nemá iné na doplnenie. Poslanci otázky k predmetnému
dokumentu nemali, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 39/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu o výchovnovzdelávacej činnosti a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 a Záverečnú správu v čase
mimoriadnej situácie od 12.3.2020 do 30.06.2020.
K bodu 4. programu:
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Jablonec 57, za
školský rok 2019/2020.
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Materiál od p. riaditeľky MŠ Bc. Márie Cíferskej bol zaslaný poslancom mailom 23.9.2020, ktorá bola
prítomná aj na zasadnutí OZ. Starosta odovzdal slovo p. riaditeľke, ktorá len stručne doplnila, ako sa
pracuje v škôlke teraz, počas pretrvávajúcej pandemickej situácii. Všetko podstatné za
predchádzajúci školský rok je uvedené v správe, ani poslanci nemali doplňujúce otázky, preto dal
starosta hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 40/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Jablonec 57 za školský rok 2019/2020.
K bodu 5. programu:
Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu vo vlastníctve obce Jablonec.
Na základe vyhlášky č. 262/2010 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovuje
obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich
spracovaní, bol vypracovaný pánom RNDr. Vyskočilom, ako správcom vodovodu, plán obnovy
vodovodu od roku 2018. Plán obnovy podlieha schvaľovaniu OZ. Schválený plán obnovy je následne
zaslaný na OU PK. Plán obnovy, ako dokument chýbal, preto sa schvaľuje teraz spätne.
Postup vypracovania plánu obnovy verejného vodovodu vychádza z posúdenia súladu súčasného
stavu existujúcich objektov a zariadení verejného vodovodu s technickými a špecifickými
požiadavkami so slovenskými technickými normami na základe analýzy ich stavebného stavu,
kapacity a environmentálneho vplyvu. Postup vypracovania zahŕňa posúdenie existujúcich informácií
o stave objektov a zariadení a určenie príčin technických a špecifických nedostatkov. Plán obnovy tiež
zahŕňa
najvýhodnejší
variant
na
obnovu
z hľadiska
technického,
ekonomického
a environmentálneho. V zmysle § 15 ods. 1 písm. g) a zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách sa plán obnovy verejného vodovodu vypracúva najmenej na 10 rokov. Plán
obnovy verejného vodovodu nám vypracoval p. Peter Vyskočil, ktorý na základe zmluvy vykonáva
prevádzkovateľa obecného vodovodu v obci Jablonec. Povinnosťou každej obce, ktorá je vlastníkom
verejného vodovodu je, mať tento plán obnovy vodovodu schválený OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia neschválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 41/5/2020 OZ v Jablonci schvaľuje plán obnovy verejného vodovodu vo vlastníctve obce
Jablonec.
K bodu 6. programu:
Navýšenie univerzálneho úveru o 45.000,00€.
Starosta odovzdal slovo HK obce Ing. Alene Gergelovej, ktorá skonštatovala, že celková suma dlhu
obce pri navýšení úverového rámca na 445 000 € neprekročí 60% bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma
Zápisnica OZ z 02.12.2020

Strana 3

OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

splátok záväzkov z investičných a dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu a to ani pri navýšení úverového rámca. Obec Jablonec spĺňa obidve zákonné
podmienky pre prijatie finančnej výpomoci uvedené v písm. a) a b) ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a dodržiava pravidlá
používania návratných zdrojov financovania.
Starosta doplnil, že pre pandémiu je výpadok podielových daní pre našu obec vo výške 35.000 €,
o prostriedky na zmiernenie dopadu sme ako obec nemohli žiadať. Úver splácame, v nasledujúcom
roku nás čakajú splátky pohľadávok voči R.J.R. stav s.r.o. Navýšený úverový rámec bude ako rezerva,
nie je možné ho použiť ako investíciu do vody, či kanalizácie a pod. Občan Dzíbela doplnil, či by sme
nemali vytvoriť rezervný fond. Ekonómka obce Mgr. Miriam Májeková uviedla informácie na správnu
mieru a to, že v roku 2020 sa splatilo 57.000 €, ďalších 35.000 €, dôležité je však udržovať mieru
zadlženosti obce pod 50%. Rezervný fond sa nemôže tvoriť z podielových daní. Rezervný fond za
minulý rok je 7.200€, ktoré sú na zvláštnom účte a jeho použitie podlieha schváleniu OZ. Starosta dal
hlasovať za správu z kontroly č. 2/2020 vypracovanou HK obce Ing. Alenou Gergelovou
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 42/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č.
2/2020 HK obce Ing. Aleny Gergelovej o úverovej zadlženosti obce a možnosti ďalšieho úverového
zaťaženia.
Starosta dal hlasovať na základe predloženej a schválenej správy za navýšenie úverového rámca na
445.000 €.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
6/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
6
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 43/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e
úveru o 45.000,00 EUR, poskytnutého PRIMA Bankou a.s.

navýšenie Univerzálneho

K bodu 7. programu
Schválenie rozpočtu obce Jablonec na roky 2021, 2022, 2023.
Materiál na rokovanie bol poslancom zaslaný 18.11.2020 mailom. Všetky dokumenty súvisiace
s návrhom rozpočtu boli zverejnené na webe obce, na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej tabuli
slovensko.sk a na stránke obce v sekcii obecný úrad-zverejňovanie-hospodárenie-rozpočet
16.11.2020. Starosta odovzdal slovo HK obce Ing. Alene Gergelovej. HK obce konštatovala, že pri
zostavovaní odborného stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2021-2023 z hľadiska zákonnosti, metodickej správnosti a odbornosti jeho
zostavenia a predloženia na schválenie OZ. Viacročný rozpočet obce na roky 2021-2023 je spracovaný
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v súlade so všeobecne záväznými predpismi a odporúčam OZ predložený návrh rozpočtu na rok 2021
schváliť a na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie. Starosta dal hlasovať za odborné stanovisko HK
obce.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 44/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023.
Vzápätí dal starosta hlasovať za schválenie rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 45/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) s c h v a ľ u j e
v zmysle §11 odst. 4 písm. b) zákona č. 369/90 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 2021
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 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov predložené rozpočty pre rok 2022
a 2023.
K bodu 8. programu

Schválenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa /obecný
vodovod/
Materiál súvisiaci so zámerom predaja obecného vodovodu bol zverejnený na úradnej tabuli obce
13.11.2020 -web obce, CUET- slovensko.sk. Celá problematika bola komunikovaná aj s poslancami OZ
na pracovnom stretnutí. Obec chce zvýšiť starostlivosť o chod vodovodu, ktorá je náročná a nie je
možné už zo strany obce spĺňať stále náročnejšie podmienky na prevádzkovanie vodovodu a veci
s tým súvisiace. /hydrogeologický prieskum, výmeny vodomerov, opravy potrubí, všetky kontroly,
výkazníctvo a pod./ Starosta privítal aj p. Františka Poláčka, ktorí sa od spustenia vodovodu oň stará.
Starosta doplnil, že hneď ako v roku 2014 nastúpil do funkcie prišlo k havárii vodovodu, zhorela
ponorka. Tento stav sa opakoval veľmi často.
Obec má 2 vrty, a v nasledujúcom roku by nás ako obec len tieto 2 vrty stáli asi od 20-35 000 eur na
vypracovanie hydrogeologického prieskumu. Ako viete, vodovod sa budoval od roku 1986 v akcii „Z“.
Do prevádzkovania vodovodu občania nevidia a je stále náročnejšie postarať sa o jeho riadny chod
tak, aby boli zabezpečené všetky požiadavky na základe legislatívy. Počas existencie vodovodu nebolo
doňho investované, alebo bolo investované minimum. Od môjho nástupu do funkcie starostu obce sa
investovalo do vodovodu cca 45.000 €, ale je to málo, prevádzka si vyžaduje viac. Prostriedky na
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obnovu sme získali z ministerstva financií, prípadne z externých zdrojov. Z poplatkov za vodu sa
netvorí žiadna rezerva, nakoľko nie je z čoho, nie je možné na tom zarábať. Ak by sme boli na vode
ziskový, vodovod by sme nepredávali. Urobili sa nové frekvenčné meniče, robila sa rekonštrukcia na
glóbuse, kde sa menilo 3600 skrutiek, aby sa glóbus nerozpadol, hrozil kolaps dodávky vody. Od
nástupu do funkcie som ako starosta hľadal riešenie, niekoľkokrát som rokoval s Bratislavskou
vodárenskou spoločnosťou /ďalej len BVS/ o prevzatí vodovodu do ich správy, ale BVS ma viackrát
utvrdila v tom, že by nás, ako obec do správy nezobrali. Situácia je vážna a k by sme si vodovod aj
ponechali, je nutné vymeniť vodomery za ciachované, čo je investícia okolo 70€ na jeden vodomer,
ďalej opravy potrubí a pod. Čo sa dá zachraňujeme, ale veľa nedokážeme ovplyvniť, nakoľko veľa
vody sa odčerpáva a nevieme ovplyvniť cenu za kubík, nakoľko ju určuje regulačný úrad. Ako obec
a starosta som členom ZMO Jaslovské Bohunice a len vďaka tomu som získal kontakt na generálneho
riaditeľa TAVOS a.s. p. Ing. Vladimíra Púčika Púčika, s ktorým sme odovzdanie vodovodu do TAVOS
riešili a hľadali najvhodnejšie možné riešenie tak, aby bola voda v obci Jablonec zabezpečená, ale
zároveň aj profesionálna starostlivosť o chod vodovodu so všetkým, čo k tomu patrí.
Občan Dzíbela sa spýtal aké poruchy boli na vedení, p. Poláček povedal, že v zemi sú kovové trubky,
ktoré „pracujú“ a praskajú. Následne vznikajú havárie. Občan Bacigal sa spýtal či tie trubky nie sú
platové. Doplnil starosta, že v čase realizácie vodovodu sa plastové trubky nepoužívali, v súčasnosti
sú použité plastové trubky až na pripojenie domácnosti. Občan Dzíbela navrhol, či by sa nedala
naplánovať ďalšia investícia, či by sme to dokázali, veď nemusíme na tom zarábať, stačí, aby to
hospodárenie bolo vyrovnané. Občan Bacigal sa spýtal p. Ing. Púčika prečo by bola ochotná TAVOS
odkúpiť vodovod. Ing. Púčik doplnil, že TAVOS a.s. má nový projekt, na základe ktorého vie obci
zabezpečiť, že vodovod bude funkčný a v Jablonci bude voda. Ubezpečil, že nie je prioritou TAVOS-u
získať obecný vodovod v Jablonci. Dôležité, že cenu za vodu bude vždy regulovať ÚRSO. Nečakajte, že
by vám za vodovod niekto dal viac ako 1€. Ak by prameň v Jablonci nestačil, vieme z Cífera doplniť.
Čaká nás výmena „šupákov“, celkové preberanie aktuálneho stavu technológie, potrubí a pod. Máme
aj vodovody, ktoré nie sú v majetku, len ich prevádzkujeme, ale rozdiel je v tom, že opravy
s nákladom nad 1.500 € hradí vlastník a to sa obciam nevypláca. My, ako TAVOS, si potom nevieme
uplatniť odpisy majetku. Preto je lepšie odovzdať vodovod do majetku TAVOS-u a všetky prevádzkové
náklady bude hradiť TAVOS a nie obec. TAVOS a.s. má aj Dotačnú schému, v ktorej sa ako obec
môžete uchádzať o financie a keď bude TAVOS vlastníkom vodovodu, vie zainvestovať aj do
kanalizácie a pod. Uvažuje sa, že by Jablonec mohol byť napojený na kanalizáciu do Cífera, čím by sa
v Jablonci vytvorilo pohodlné bývanie bez ohľadu na to, kto tu bude starosta alebo poslanec.
Občan Dzíbela povedal, že sa robili nejaké rekonštrukcie na vodovode a má obavu, že nebude
priestor na ďalšie pripojenia. P. Púčik mu vysvetlil, že rozvodov môže byť v obci niekoľko stoviek,
kapacita „Akna-glóbusu“ dokáže zásobovať Cífer, takže pre Jablonec je dostatočná. Občan Mercek
požiadal p. Púčika, aby mu potvrdil, že my pomôžeme Cíferu s vodou a Cífer nám. Pán Púčik ho
ubezpečil, že Cífer vodu z Jablonca nepotrebuje. Doplnil, že hydrogeologický prieskum bude
zaťažovať aj takú firmu akou je TAVOS, a celé sa to to projektuje prostredníctvom investícií, ktoré sú
naplánované na viac rokov. V tomto období sa ako firma skôr stretávame s tým, že starostovia obcí
chcú odovzdať vodovod a kanalizáciu do prevádzky TAVOS-u.
Skôr ako sa vodovod preberie, bude sa robiť znalecký posudok, aby si TAVOS mohol uplatňovať
odpisy, čo ovplyvňuje aj cenotvorbu za dodávku pitnej vody. Ako starosta Ružindola som bol rád, keď
sa mi podarilo odovzdať vodovod TAVOS-u. Občan Bacigal sa spýtal, čo znamená položka 28000€
v príjme, reagovala ekonómka obce a to, že rozpočet na ďalšie obdobie sa začal robiť v lete,
v septembri bol hotový. A bez toho, aby bolo schválené uznesením OZ nemôže vyňať kapitolu
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z rozpočtu, keď sa o tom len uvažuje. Na to reagoval p. Bacigal, že či poslanci nevedia, čo schvaľujú.
Opäť p. Bacigalovi zopakovala ekonómka, že pokiaľ príde k samotnému predaju, tak hneď sa to objaví
v zmenách rozpočtu. Starosta doplnil p. Bacigalovi, že teraz mu to ekonómka vysvetlila a znova
opakuje rovnakú otázku. Ako starosta môžem povedať, že som tu 6 rokov, ale nemusím tu ďalej byť,
vodu však budete potrebovať stále. Odkiaľ ako obec zoberieme peniaze na prieskumy a prevádzku
vodovodu? Nás neoslobodí od platieb za služby p. Vyskočil ako prevádzkovateľ. Sme v náročnej
situácii. Občan Dzíbela sa spýtal , či si tieto výdavky nevieme naplánovať z podielových daní. p. Púčik
doplnil, že ako bývalý starosta Ružindola má 25 ročné skúsenosti a z podielových daní takéto výdavky
/na vodovod/ nemôžete plánovať. Príjem obce sa skladá z takzvaných originálnych kompetencií,
ktoré sú určené na školu, škôlku a chod obce. Základný príjem obce je z podielových daní, ale ak obec
nemá podnikateľskú činnosť, má len základ. Ak sa v obci určí priorita, tak sa venuje len priorite a tá sa
postupne realizuje. Tieto dediny, ktoré nemajú podnikateľské subjekty, ktoré by im platili vyššie
dane, nemajú šancu na veľké investície z vlastných príjmov. P. Púčik sa spýtal, koľko platia občania za
odpad – 27€/osoba rok. Hneď zareagoval, že tým pádom obec dotuje každého občana, lebo poplatok
je veľmi nízky. Doplnil, že by sa mal pohybovať okolo 40€na osobu a rok. Dôvodom sú zvyšujúce sa
poplatky na smetiskách, spaľovne sa nebudujú. Ako chcete doplniť výpadok v príjme a navyšovanie
výdavkov v tomto odvetví? Dáte vyššie dane z nehnuteľností? Ako na to zareagujú občania? Občan
Dzíbela navrhol verejné zastupiteľstvo, na ktorom by sa povedalo, čo by sa mohlo urobiť. P. Bacigal
povedal, že keď nemal zaplatenú vodu, bol na nástenke a na základe výzvy zaplatil. P. Horváth
navrhol, aby sa neplatiči odpojili od dodávky vody, nakoľko to môže vyzerať tak, že tí, čo platia sú
sprostí, a tí čo neplatia sa smejú. Starosta stopol diskusiu, nakoľko už nebola k meritu veci. Doplnil, že
je rád, že je na OZ vyššia účasť obyvateľov a bol by rád, keby to tak bolo vždy. Ako obec nerobíme to,
čo by sme nemali a nerobíme to ani z rozmaru. Situácia je pre obec kritická a pokiaľ by nás TAVOS
zobrala, bude to považované za historický okamih.
Poslanec p. Kucman doplnil, že nie je cesta na odpojenie neplatičov v prípade dodávky pitnej vody.
Starosta doplnil, že pohľadávky voči neplatičom sa posunuli právnikovi.
Starosta informoval, že máme pripravený ďalší projekt na envirofond, ktorý sa bude podávať do
15.12.2020. Vyjadril sa, že si váži, že sme dostali informácie z prvej ruky od. P. Púčika, ako
kompetentného za TAVOS, do ďalšieho funkčného obdobia by starosta nechcel ísť, ak by obec ďalej
prevádzkovala vodovod. Občan Dzíbela sa chcel spýtať ešte ku kanalizácii, starosta túto časť diskusie
stopol, nakoľko v bode rôzne sú pripúravené všetky dostupné informácie v súvislosti so zámerom
budovania kanalizácie v obci. P. Turner sa chcel spýtať, či sa bude čakať, kde praskne vodovod
a následne sa bude opravovať, alebo sa pedantne prerobí. P. Púčik sa vyjadril, že určite nebude
prioritou TAVOS-u Jablonec. Vyjadril, že za TAVOS nám môže garantovať toľko, že v Jablonci voda
bude. P. Turner sa ešte pýtal, či je tam aspoň predpoklad opravy. P. Púčik povedal, že po schválení
zámeru a predaja bude kontrola šupákov, hydrantov, či sú zaznačené, kde sú hydranty v akom stave
to je, bude garancia opravy, ktorá nezaťaží obec. Nedá sa hovoriť o tom, že po prevzatí celý Jablonec
zrekonštruujeme, bude len zaručené, že voda bude a priebežne sa bude opravovať a riešiť situácia. P.
Sivák sa chcel spýtať, či by v rámci solidarity nebolo 10.000eur ako solidárny dar pre obec a vodu. P.
Púčik vysvetlil, že v TAVOS-e je 90 akcionárov, ktorí majú čo k tomu povedať, ale sú možné aj dotácie
z TAVOS obciam, ktorým spravujú vodovod. Taká možnosť tu je.
Starosta dal hlasovať za schválenie zámeru predaja obecného vodovodu.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 46/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
s c h v a ľ u j e zámer predaja vodnej stavby obchodnej spoločnosti -Trnavská vodárenská spoločnosť
a.s., so sídlom Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484 (TAVOS a.s.) a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vodná stavba
potrebuje vzhľadom na svoj stav a vek vykonávať pravidelnú údržbu a investície, na ktoré obec
Jablonec nemá finančné zdroje a zároveň musí vodná stavba slúžiť svojmu účelu, to je plnenie
verejnoprospešných služieb pre občanov obce Jablonec v podobe zásobovania pitnou vodou.
Predajom vodnej stavby do majetku TAVOS, a.s. sa zabezpečí prevádzkovanie vodnej stavby a zároveň
bude zabezpečovaná jej prevádzkyschopnosť z nákladov, ktoré bude hradiť jej vlastník a nie obec
Jablonec a teda sa zabezpečí aj dodávka pitnej vody, čo je verejný záujem obce Jablonec, ktorého
plnenie je nutné dosiahnuť.
Predmetom predaja je vodná stavba, pričom jej predaj obec Jablonec uskutoční za kúpnu cenu vo
výške 1,00 Eur. Kupujúci, ktorým je TAVOS, a.s. poskytne obci Jablonec, ako predávajúcemu okrem
kúpnej ceny aj protiplnenie v podobe vykonávaných bežných opráv a investícii vodnej stavby, ktoré
dosahujú výšku cca 40.000,00 Eur ročne a sú teraz vykonávané obcou Jablonec, v postavení vlastníka,
aby bola zabezpečená dodávka pitnej vody pre občanov obce Jablonec, ako plnenie verejného záujmu
obce.
K bodu 9. programu

Účtovná závierka 2019.
Starosta odovzdal slovo ekonómke obce Mgr. Miriam Májekovej, ktorá doplnila:
Keďže obec musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vypracovať podľa §20 zákona
číslo 431/2001 o účtovníctve v aktuálnom znení výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou
zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overená audítorom. Všetky prílohy súvisiace
s účtovnou závierkou sú riadne zverejnené na webovom sídle obce a v registri účtovných závierok.
Všetko bolo realizované v riadnom čase a zverejnené na stránke obce.
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 47/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie
1. Individuálnu účtovnú závierku obce za rok 2019
2. Výročnú správu obce Jablonec, ktorá obsahuje údaje z individuálnej účtovnej závierky za
rok 2019
3. Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Jablonec za
rok 2019
4. Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019
5. Konsolidovanú výročnú správu obce Jablonec, ktorá obsahuje údaje z konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2019
6. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Jablonec
a konsolidovanej výročnej správy obce Jablonec za rok 2019
K bodu 10. programu

Zmeny rozpočtu.
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Starosta odovzdal slovo ekonómke obce Mgr. Miriam Májekovej, ktorá doplnila, že zmeny
rozpočtu sú dve, jedna sa týka prenesených kompetencií väčšinou na úrovni školstva, túto
zmenu berú poslanci na vedomie a zmena rozpočtu č. 8, ktorú poslanci schvaľujú. Všetky
podklady k zmenám rozpočtu dostali poslanci v podkladoch. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 48/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu č. 7 podľa prílohy
b) s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu č. 8 podľa návrhu.
K bodu 11. programu

Rôzne.
Starosta sa najskôr poďakoval Ing. Alene Gergelovej, JUDr. Ondrejovi Berackovi, a generálnemu
riaditeľovi Vladimírovi Púčikovi, za ich účasť na OZ, podnety, názory a vysvetlenia, ktorí odchádzajú
o 19:36.
Starosta informoval, že prvým bodom rokovania v bode rôzne, kanalizácia obce. Vzniká nám problém,
že o rok alebo o dva nebude mať kto a ako vyťahovať žumpy. Poplatky za vývoz budú rapídne stúpať.
Čistička odpadových vôd /ďalej len ČOV/, ktorá bola budovaná za bývalého starostu je nepoužiteľná.
Ako starosta som konzultoval stav ČOV s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou /ďalej BVS/, ale
bola mi poskytnutá informácia, že nemáme rátať s tým, že by bola niekedy ČOV sprevádzkovaná.
Technológia je zastaralá a nepoužiteľná. Preto sa chceme zamerať na budovanie kanalizácie v obci.
Na 1. etapu kanalizácie je urobená projektová dokumentácia, ktorá bude od Cífera po p. Némovú,
rozpočet na vybudovanie je cca 115.000,00€. Čaká nás ešte vysporiadanie pozemkov, máme prísľub
od vlastníkov pozemkov, chceme na nich zriadiť vecné bremeno v prospech obce. V tomto smere
prebiehajú ešte rokovania. Geodet bol zamerať cca 3m pás popri ceste, kde by bola kanalizácia
a v budúcnosti nad tým chodník. Projekt podávame na envirofond do 15.12.2020. Druhá etapa
kanalizácie by bola od p. Némovej po p. Milana Krajčoviča/cintorín. Chceme pokračovať z investíciami
do kanalizácie cez eurofondy. Ak by nám projekt prešiel. máme prísľub od TAVOSu, že by vedeli
poskytnúť dotáciu obci na spoluúčasť projektu. Výhľadovo, ak by sa podarilo zrealizovať prvú časť
kanalizácie, potom by sme mohli žiadať aj oveľa vyššiu dotáciu z eurofondov. Na IBV JUH bude
vyhliadkovo asi 35 rodinných domov, ktoré by mohli byť napojené do kanalizačnej siete. Odhadujem,
že zhruba v marci bude projekt II.etapy kanalizácie a potom by sa pokračovalo ďalej. Starosta dal
hlasovať za schválenie spoluúčasti obce na kanalizácii 1. etapa.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 49/5/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje spolufinancovanie oprávnených
nákladov vo výške 5% z celkovej žiadanej sumy 115.00,00€, čo predstavuje sumu 5.750,00€ na projekt
verejnej kanalizácie v obci Jablonec – 1.etapa.
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Starosta informoval o druhom projekte, ktorý je dopracovaný a to chodník na „hornom konci“.
Chodník v tejto časti veľmi chýba, je tam veľa domácností, z ktorých deti chodia do školy. Ich cesta
teraz nie je bezpečná. Občianske združenie Zelený Jablonec zaplatilo projektovú dokumentáciu
a prispejú aj na realizáciu chodníka. Teraz čakáme na faktúru od projektanta p. Štrbu. Chodník by bol
od sušičky po uličku na družstvo. Rovnako čakáme na schválenie stavebného povolenia. Projekt
chodníka sa upravoval na cyklochodník, aby sa budúcnosti mohli podávať žiadosti o dotácie cez BSK,
ktorý bude podporovať výstavbu cyklochodníkov. Obec sa zaviazala, že z poplatku za rozvoj bude
financie investovať do vybudovania cyklochodníka. Asi 6.000,00€ je na zvláštnom účte, ktoré sú
pripravené na realizáciu chodníka. Časť chodníka chceme realizovať svojpomocne, mali sme brigádu,
ktorej sa zúčastnilo asi 15-20 občanov. Boli to ľudia, ktorí bývajú v tejto lokalite majú záujem
o vybudovanie chodníka. Občan sa spýtal, či je to vyčíslené, starosta informoval, že spracováva sa
položkovitý rozpočet, orientačne nevieme povedať vopred sumu, preto nie je možné momentálne
povedať celkovú sumu.
Občan Sivák navrhol, aby tie peniaze, ktoré sú naplánované ako výdaj v súvislosti s vodovodom, by sa
mohli použiť na chodník. Starosta upresnil, že plánovaný výdaj na vodovod nebude, nakoľko nebude
ani žiaden príjem z vody.
Starosta odovzdal slovo p. Jašurkovej, ktorá odprezentovala činnosť obce v roku 2020. Prezentácia je
prílohou zápisnice. Jašurková zhrnula, že akcie ako varenie kapustnice sa stretávajú s veľkým
ohlasom. Počet účastníkov na akciách narastá. Realizoval sa okrem iného aj karneval pre deti
v spolupráci so združením Chrobáčiky pri MŠ, karnevaly deti v rámci obce sme nemali, obľúbenou
akciou sú „maškare“, treba sa poďakovať aktivistom, ktorí túto akciu robia za ich odhodlanosť
a nadšenie. Vo februári sa uskutočnili aj voľby do NR SR, ktoré zaznamenali vysokú účasť voličov.
Perličkou bolo, že systém nechcel prijať výsledky, nakoľko účasť bola 72% a považoval to za chybu.
Uskutočnilo sa stretnutie občanov s obcou v súvislosti s prehratým súdom, následne prišiel COVID 19,
čoho následkom bolo uzatvorenie prevádzok, školy, škôlky. Problém bolo zabezpečiť rúška,
dezinfekcie. Obec žiadala aj štátne hmotné rezervy o pomoc, žiaľ bez výsledku. Napokon len vďaka
dobrovoľníkom obec zabezpečila prostredníctvom krajčírok postupne rúška pre všetkých obyvateľov
obce. Obec dohodla s p. Ružekom, a p. Novosedlíkom nákup potravín pre seniorov, ktorý si mohli
tovar telefonicky objednať. Na jar upravil náučný chodník p. Peter Zápražný, za čo ďakujeme.
V jarných mesiacoch sa robila oprava výtlkov v okrajovej časti vozovky.
Prebehla kompletná rekonštrukcia odvodu dažďovej vody. Projekt Vodozádržné opatrenia, sme
podali, zatiaľ nemáme vyrozumenie. Obec podávala aj rôzne iné žiadosti o dotácie, žiaľ vzhľadom
k pandémii neboli dotácie podporené. Čím sa môžeme pochváliť je to, že sme podali takú rýchlu
dotáciu na výmenu okien na pošte, vchodových dverí do budovy OÚ no a z požadovanej sumy
5.000,00€ sme dostali 500,00€. Čo je veľmi málo, ale aspoň okná na pošte sa vymenia, aj keď dotácia
na to stačiť nebude. Vybudovalo sa suché WC pri veži, odvod vody z veže na polievanie výsadby, na
dolnej studni sa menil frekvenčný menič a pod. Investícia od p. Čechovičovej bola 10.000,00€, ktorá
bola použitá na posilnenie technológií vodovodu. Realizovalo sa plombovanie smetných nádob
v spolupráci s poslancami OZ. Plombovaním sa nám podarilo docieliť vyššiu mieru výberu poplatku za
odpad. V tomto období sa robila distribúcia čestných vyhlásení s bioodpadom, aby sa poplatok za
odvoz odpadu nezvyšoval. 13. júna boli v obci veľkokapacitné kontajnery. Poslednú júnovú sobotu
bola ochutnávka vín v prírode, „Vinári od Gidry“. Je to veľmi milá spoločenská akcia a z roka na rok je
viac účastníkov. 13. júla bolo pozorovanie kométy na vyhliadkovej veži s p. Kapušom, ktorý je veľkou
kapacitou na vesmírne záležitosti. Pred hodmi sa realizovala úprava kopca z ľavej strany smerom
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k vyhliadkovej veži, bolo treba najprv zoškrabať náletové dreviny. Obec ďakuje všetkým účastníkom
brigád a nadšencom pre dobrú vec. Kaplnka pri veži bola zrekonštruovaná vďaka Jankovi
Meszárošovi, Vladimírovi Delinčákovi. Hody v Jablonci sú väčšinou poznačené dažďom. V Júli sa
začala úprava na splave. Tí, ktorí chodia pravidelne po náučnom chodníku vedia, že neprejdú chodník
bez toho, že by nikoho nestretli. V septembri sa otvorilo petangové ihrisko na náučnom chodníku
v spolupráci s Jednotou dôchodcov. Obec Jablonec sa zapojila do zberu vrchnáčikov pre Alex, aby
mohla absolvovať liečbu v ADELI centre v Piešťanoch. Obec získala kontajner na drobný
elektroodpad, do každej domácnosti bol doručený informačný leták. Na obecnom úrade sú ďalšie
kontajnery na rôzny odpad a sú úspešne využívané. Čo sa týka kanalizácie, sme úplne na začiatku.
Žiadosť o NFP sa bude podávať v najbližších dňoch. V škôlke sa v spolupráci s OZ Chrobáčiky pri MŠ
a nadácii Volkswagen podarilo zrealizovať pamäťový chodník, bylinkovú záhradu.
V októbri sme mali celoplošné testovanie, ktorého organizáciu sme ako obec museli zvládnuť
v rekordne krátkom čase. Obec nemala problém so zdravotníkmi, hlásili sa sami, čo si nesmierne
vážime. Na prvom testovaní bolo otestovaných 850 ľudí. Na sledovanie aktuálnej situácie bola
zriadená web kamera, poďakovanie za jej zriadenie patrí p. Pastuchovi. Všetkým účastníkom
testovania obec ďakuje za súčinnosť. Bolo to náročné, ale zvládnuté. Jablonec je momentálne celý
rozkopaný. Výkopy realizuje Telekom a.s., obec odporúča občanom zriadiť si prípojku na optický
internet. Na jeseň boli opäť pristavené veľkokapacitné kontajnery, 11.11. sme si pripomenuli obete
1.svetovej vojny pri pomníku pri kostole. Situácia s pandémiou veľmi ovplyvnila život každého z nás.
Tento víkend bude Mikuláš, ale nie taký, ako sme zvyknutí. Mikuláš bude chodiť po dedine, deti od 0
do 15 rokov s TP v obci, budú čakať na moste pred domom a dostanú balíček. Pripravuje sa čipovanie
smetných nádob. Cieľom je zistiť, koľko odpadu jednotlivé domácnosti produkujú, bude možnosť
sledovania odvezeného odpadu cez aplikáciu, aby si vedel obyvateľ kontrolovať množstvá. Na základe
toho by sa na rok 2021 nastavovali poplatky, aby bolo motiváciou triedenie odpadu a zníženie
komunálneho odpadu, čo by sa mohlo prejaviť aj na poplatku za smetné. Pripravil ba sa systém zliav
pre jednotlivé skupiny obyvateľov. Obci sa podarilo získať detské ihrisko v hodnote cca 8.000,00€ na
ktoré bude v MŠ za 1.000,00€, ktoré boli zo školného od p. riaditeľky MŠ. Pripravili sa podklady na
PRHSR na ďalšie obdobie v spolupráci s p. Ing. arch. Hlubockou. Chceme vybudovať spoločný zberný
dvor, zatiaľ sme v rovine rokovaní, obce sa musia dohodnúť. Toto všetko sa podarilo v roku 2020
napriek pandémii, aj ťažkej situácie vďaka prehratému súdu s R.J.R. stav s r.o.
Občan Dzíbela sa spýtal na zverejnenú faktúru na drevo na vyhliadkovú vežu. Starosta doplnil, že cez
MAS čakáme dotáciu, z ktorej bude táto faktúra uhradená.
K bodu 12. programu
Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným a hosťom za účasť na zasadnutí OZ, za cenné podnety
a návrhy občanov. Zaželal príjemný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 20:27 hod.
Hlasovanie za uznesenia z 5. Riadneho zasadnutia OZ zo dňa 2.decembra 2020.

Poslanci OZ:
Denisa Holanská

Zápisnica OZ z 02.12.2020

Čísla uznesení:
36
37
38
A
A
A

39
A

40
A

41
A

42
A

43
A

44
A
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A
O
A
A
A
A
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Denisa Holanská
Mgr. Andrej Jarábek
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Alexander Hagara
Matej Horváth

Čísla uznesení:
45
46
47
A
A
A
A
A
A
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Vysvetlivky:

A
O
A
A
A
A

A
O
A
A
A
A

A
O
A
A
A
A

A
O
A
A
A
A

48
A
A
O
A
A
A
A

49
A
A
O
A
A
A
A

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

A
O
A
A
A
A

A
O
A
A
A
A

A
O
A
A
A
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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Rudolf Kucman

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

Matej Horváth

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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