OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019 /ďalej
len „OZ“/, konaného 02.10.2019 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Správa o výsledku kontroly č. 2/2019 /hlavná kontrolórka obce/.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2018/2019.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Jablonci
za školský rok 2018/2019.
Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. /rodina Bednárovská
a rodina Ochabová/.
Schválenie VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
Zmeny rozpočtu
Rôzne
Záver.

K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Tretie riadne zasadnutie OZ o 18:01 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčku obecného úradu, hlavnú kontrolórku a ostatných prítomných obyvateľov.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 7 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 02.10.2019.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 22/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
02.10.2019 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p.
Rudolfa Kucmana a p. Vladislava Delinčáka. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Zápisnica OZ z 02.10.2019
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Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 23/3/2019: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Rudolfa Kucmana a Vladislava Delinčáka.
K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na druhom riadnom zasadnutí OZ v roku 2019 boli prijaté uznesenia č. 8/2/2019, 9/2/2019,
10/2/2019, 11/2/2019, 12/2/2019, 13/2/2019, 14/2/2019, 15/2/2019, 16/2/2019, 17/2/2019,
18/2/2019, 19/2/2019, 20/2/2019, 21/2/2019. Všetky uznesenia z 2. riadneho zasadnutia v roku
2019 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.

7/0/0
7

Uznesenie č. 24/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Správa z kontroly č.2/2019 /hlavná kontrolórka .
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Alenke Gergelovej, ktorá prítomným oznámila,
že kontrola bola vykonaná ešte v júni 2019, cieľom kontroly bola kontrola hospodárenia a správnosti
zostavenia finančných výkazov obce za rok 2018. Kontrolou nadväznosti finančných výkazov
a účtovníctva neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Stav na účtoch hlavnej knihy súhlasí s údajmi
v záverečnom účte aj vo finančných výkazoch, pri členení výdavkov sa okrem ekonomickej klasifikácie
správne uplatňuje aj funkčná klasifikácia a programový rozpočet. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 25/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č.
2/2019 hlavnej kontrolórky obce.
K bodu 4. programu:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2018/2019.
Starosta informoval prítomných, že p. riaditeľka chce na zastupiteľstvo prísť, aby odprezentovala
správu, len má ešte povinnosti v kostole a následne príde na zastupiteľstvo. Preto sa prítomní
dohodli, že prerokovanie tohto bodu bude za prítomnosti p. riaditeľky ZŠ Mgr. Štěpánky Oscitej.
Rokovanie pokračovalo ďalším bodom.
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K bodu 5. programu:
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Jablonci za
školský rok 2018/2019.
Nakoľko nebola na zasadnutí prítomná riaditeľka Materskej školy, informácie o správe podala Mgr.
Jana Jašurková. V správe sú údaje o činnosti škôlky za školský rok 2018/2019, koľko detí do škôlky
chodí, aké činnosti sú vykonávané s deťmi v oblasti sociálnej činnosti, tvorivej činnosti a pod. Správa
bola počas rokovania k dispozícii na nahliadnutie. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 27/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie Správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Jablonci za školský rok 2018/2019.
K bodu 6. programu:
Schválenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starosta odovzdal slovo Mgr. Jašurkovej.
Zámer predaja bol zverejnený na úradnej tabuli a webe obce 15.05.2019. Jedná sa o pozemok pod
existujúcou garážou rodiny Bednárovskej a rodiny Ochabovej, ktoré sú pri družstevných bytovkách,
pod ktorými si v podieloch odkupovali pozemok aj spomínané rodiny. V prvom kole predaja nebolo
možné uskutočniť aj predaj pozemku pod garážami. Obec zaregistrovala žiadosť o odkúpenie
pozemku pani Gabriely Ochabovej 10.mája 2019. Jedná sa o pozemok v katastri obce Jablonec
zapísaný na LV č. 1, parc.č. registra „C“ 1046/7 o výmere 28m2. na uvedenom pozemku má dlhodobo
vybudovanú garáž a pozemok pod ňou bol využívaný ako patriaci k bytu č. 6 na prvom poschodí
obytného domu so súpisným číslom 42, čo je aj dôvod hodný osobitného zreteľa. Cena za m2 bola
navrhnutá 10€, teda celková suma za predaj pozemku je 280€.
Zámer predaja bol schválený uznesením č.15/2/2019 05.06.2019.
Žiadosť Márie Bednárovskej a Jany Bednárovskej o odkúpenie pozemku pod existujúcou garážou bola
doručená na obecný úrad 10.mája 2019. Jedná sa o pozemok v katastri obce Jablonec zapísaný na LV
č. 1, parc.č. registra „C“ 1046/6 o výmere 21m2. Na uvedenom pozemku má rodina Bednárovská
dlhodobo vybudovanú garáž a pozemok pod ňou bol využívaný ako patriaci k bytu č. 2 obytného
domu so súpisným číslom 41, čo je aj dôvod hodný osobitného zreteľa. Cena za m 2 bola navrhnutá
10€, teda celková suma za predaj pozemku je 210€.
Zámer predaja bol schválený uznesením č.16/2/2019 05.06.2019.
Starosta dal hlasovať za predaj pozemku pod garážou p. Ochabovej Gabriely
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 28/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e predaj majetku obce
parcela registra „C“ č. 1046/7 o výmere 28m2 zapísaná na LV č. 1 kataster Jablonec, okres Pezinok
Zápisnica OZ z 02.10.2019
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kupujúcej Gabriele Ochabovej za cenu 10,00€ za m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže a tiež z dôvodu,
ktorým je dlhodobé užívanie pozemku samotným kupujúcim ako ich vlastná garáž. Prevod sa realizuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa a preto nie je potrebné dodržať postup podľa §9a ods.1 a súv.
ustanovení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o prevode vlastníckeho práva tak, ako je uvedené v tomto bode uznesenia
a v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Starosta dal následne hlasovať za predaj pozemku pod garážou rodine Bednárovskej.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 29/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e predaj majetku obce
parcela registra „C“ č. 1046/6 o výmere 21m2 zapísaná na LV č. 1 kataster Jablonec, okres Pezinok
kupujúcim Márii Bednárovskej a Jane Bednárovskej za cenu 10,00€ za m2 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý sa nachádza pod
stavbou garáže a tiež z dôvodu, ktorým je dlhodobé užívanie pozemku samotným kupujúcim ako ich
vlastná garáž. Prevod sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa a preto nie je potrebné
dodržať postup podľa §9a ods.1 a súv. ustanovení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o prevode vlastníckeho práva tak, ako je
uvedené v tomto bode uznesenia a v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
K bodu 7. programu
Schválenie VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
Starosta odovzdal slovo Mgr. Jane Jašurkovej. Návrh VZN č. 1/2019 bol zaslaný poslancom mailom
11.09.2019 a bol zverejnený na úradnej tabuli. Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v
zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre
zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno-spotrebných noriem dôležité aj
stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno
jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove
a
vzdelávaní
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov.
Starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 30/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e VZN č. 1/2019 o výške
príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových
zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
Zápisnica OZ z 02.10.2019
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K bodu 8. programu
Zmeny rozpočtu
Starosta odovzdal slovo ekonómke Mgr. Miriam Májekovej. Zmena rozpočtu č. 6 sa týka účelových
prostriedkov, ktoré sú poskytnuté škole a škôlke, túto zmenu rozpočtu berú poslanci na vedomie.
Zmena č. 7 jedná sa o zmenu rozpočtu na rekonštrukciu obecného úradu. Na úrade vznikla havarijná
situácia, preto sa získaná dotácia z ministerstva financií rozdelila na rekonštrukciu obecného úradu
a rekonštrukciu hydroglóbusu. Pri výmene káblov v rámci rekonštrukcie elektriny a zasekávaní drážok
postupne opadávala omietka, preto bolo nutné urobiť celkovú rekonštrukciu a prvé dva augustové
týždne bol úrad zavretý a v rekordnom čase sa podarilo rekonštrukciu zvládnuť. Rekonštrukciou bolo
urobené nové drážkovanie na umiestnenie nového vedenia elektriny vrátane novej rozvodnej skrine,
nové omietky, znižoval sa strop, niektoré vedenia sú aj v strope. Dávali sa nové okná, sieťky, žalúzie,
nové dvere, svietidlá, nový rozvádzač internetu a umiestnenia servera. Rekonštruoval sa rozhlas a
celá obec je už bezdrôtová, umiestnilo sa 9 nových vysielačov. Výhodou nového rozhlasu je aj to, že
sa dajú relácie nahrávať a odvysielať neskôr. Rekonštrukcia rozhlasu bola plánovaná neskôr, ale
vzhľadom ku všetkým okolnostiam sa pristúpilo k riešeniu rozhlasu teraz.
Starosta dal hlasovať za zmeny rozpočtu podľa predložených materiálov.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 32/3/2019:
a) Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie zmeny rozpočtu podľa prílohy č. 6
b) Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zmeny rozpočtu podľa prílohy č. 7
Starosta poďakoval hlavnej kontrolórke za účasť na rokovaní. Hlavná kontrolórka odišla o 18:35.
Rovnako o 18:35 prišla na rokovanie riaditeľka ZŠ Mgr. Štěpánka Oscitá.
K bodu 9. programu
Rôzne
Ako prvý informoval starosta, že existujúci Spoločný obecný úrad - Stavebný bude mať novú podobu,
nakoľko budú pristupovať k nemu ďalšie 4 obce – Dubová, Vištuk, Častá a Vinosady. Obce patrili pod
spoločný stav. úrad v Modre, ktorá im vypovedala zmluvu, nakoľko majú novú výstavbu. V dnešnej
dobe nie je ľahké nájsť odborníka, ktorý bude zastrešovať takú náročnú úlohu na stavebnom úrade.
Náklady na zamestnancov Spoločného stavebného úradu budú rozdelené medzi všetky obce podľa
počtu obyvateľov. Sídlo Spoločného stavebného úradu bude v Budmericiach. V súčasnosti sa
postupne jednotlivými obcami podpisuje zmluva o zriadení tohto úradu, čo je podmienka jeho vzniku.
Poslankyňa p. Mackurová sa spýtala, od kedy by mal úrad fungovať. Starosta informoval, že zmluva
by mala platiť od 01.10.2019, ale nakoľko sme nemali zastupiteľstvo, je potrebné ju odsúhlasiť teraz.
Ostatné obce budú tiež zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu schvaľovať. Starosta dal
hlasovať za zriadenie Spoločného obecného úradu.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 33/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci na základe ustanovenia § 20a zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o
zriadení Spoločného obecného úradu v predloženom znení.
Starosta privítal riaditeľku ZŠ p. Mgr. Štěpánku Oscitú, ktorej zároveň odovzdal slovo na doplnenie
bodu 4 v rokovaní OZ. Riaditeľka sa spýtala, či má niekto otázku alebo pripomienku k správe za
minulý školský rok. Upresnila, čo je obsahom správy – výsledky žiakov, zloženie školskej rady, zloženie
učiteľského zboru a pod. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 26/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu o výchovnovzdelávacej činnosti a podmienkach školy za školský rok 2018/2019.
Starosta ďalej informoval:
- Dotácia na vyššie stand-up stolíky zo západoslovenských elektrární nám nebola schválená
- Kamerový systém 1.časť je vybudovaná, sníma priestor pred OÚ pred bytovkami, podaný
je ďalší projekt, ktorým chceme získať kamerový systém na monitorovanie priestoru
okolo školy, škôlky, cintorína a vstupy do obce
- Zmluvy na hrobové miesta sú uzavreté asi na polovicu hrobových miest
- Bol podaný projekt na vodozádržné opatrenia v obci, žiadosť o získanie dotácie
- OZ Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci prispeli na interaktívnu tabuľu, ozvučenie, mikrofóny do
MŠ. Zapojili sa do projektu SPP, kde sa im podarilo získať dotáciu a vybudoval sa altánok
v záhrade MŠ, prispel aj p. Ján Meleg, obec poskytla spoluúčasť formou výkopových prác,
prácou prispel aj poslanec p. Vladislav Delinčák
- Poďakovanie predsedovi družstva p. Otovi Petrášovi, ktorý poskytol sklad na uskladnenie
kompostérov, ktoré konečne prišli a sú z dotácie z roku 2015
- Pripravuje sa akcia varenie fazuľovice na 12.10.2019, ktorej súčasťou bude aj prezentácia
veteránov
- Úcta k starším bude 20.10.2019, bude obed pre seniorov, vystúpia žiaci ZŠ a MŠ, Vieska
- Mamičkovský klub bude pokračovať, bude otvorený každý štvrtok od 10:00 do 12:00,
a utorky a štvrtky popoludní budú patriť detskému klubu
- V najbližšom období budeme robiť veľkoobjemový zber odpadu, o všetkom budeme včas
informovať
- Starosta sa stretol so zástupcami Poľovného združenia Gidra, ktorá má vo vlastníctve
bývalú budovu prezliekarní na bývalom kúpalisku, ktorú by obec chcela získať späť, aby ju
mohla zrekonštruovať, následne by mala byť k dispozícii združeniam v obci a tiež na
dobudovanie obslužných zariadení k dolnej studni obecného vodovodu
- Poslanec Matej Horváth upozornil na zlý stav stromov v MŠ – stromy sa dajú vyšetriť
Zápisnica OZ z 02.10.2019
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-

Občan Horváth Jozef upozornil na problémy s parkovaním pri kostole najmä v nedeľu pri
konaní svätej omše, nakoľko tam parkujú autá obyvateľov okolitých domov a tým pádom
nie je priestor na parkovanie pre návštevníkov kostola
- Mgr. Štěpánka Oscitá informovala o zlom stave WC v škole, ktorých je na počet žiakov
málo a chýbajú aj pisoáre pre chlapcov a tiež oddelenie chlapčenských a dievčenských
WC, tento problém zasahuje aj do procesu vyučovania -ekonómka v tejto súvislosti
upozornila, že peniaze z ministerstva sú na bežné výdavky a nie na kapitálové a takáto
prestavba by bola klasifikovaná ako kapitálový výdavok
- V kostole začína byť problém s rozpadajúcim krovom, padajúcou omietkou, nejaké
opravy už boli robené, ale zrejme rekonštrukcia bude vyžadovať oveľa väčší rozsah
- Problém s vodou – hlavná studňa nestíha, na doplnenie je treba sprevádzkovať naplno
dolnú studňu, kde je potrebná investícia asi 9500 eur a umiestnenie technológie do
budovy, ktorú majú teraz poľovníci- Poľovné združenie Gidra, do vodovodu sa od jeho
vybudovania v roku 1987 neinvestovalo a tak si to teraz vyžaduje veľké investície,
zároveň sa zvyšuje počet obyvateľov napojených na vodovod, ktorý bol kapacitne stavaný
na menej obyvateľov
Starosta dal hlasovať za pripomienky a návrhy občanov.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 34/3/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu 10. programu
Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na zastupiteľstve, občanom za cenné podnety, zaželal ešte
príjemný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 20:19 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 02.10.2019
Poslanci OZ
22
23
24
25
Denisa Holanská
A
A
A
A
Mgr. Andrej Jarábek A
A
A
A
Vladislav Delinčák
A
A
A
A
Helena Mackurová
A
A
A
A
Rudolf Kucman
A
A
A
A
Alexander Hagara
A
A
A
A
Matej Horváth
A
A
A
A
Vysvetlivky:

Zápisnica OZ z 02.10.2019

hlasovanie "ZA"
hlasovanie "PROTI"
zdržal sa hlasovania

26
A
A
A
A
A
A
A

27
A
A
A
A
A
A
A

28
A
A
A
A
A
A
A

29
A
A
A
A
A
A
A

30
A
A
A
A
A
A
A

31
A
A
A
A
A
A
A

32
A
A
A
A
A
A
A

33
A
A
A
A
A
A
A

34
A
A
A
A
A
A
A

"A"
"N"
"Z"
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neprítomný ospravedlnený
neprítomný neospravedlnený

"O"
"Y"

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- Materiály k bodom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Rudolf Kucman

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

Vladislav Delinčák

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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