OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len
„OZ“/, konaného 06.12.2018 o 18:00 hod. v budove Spoločenského domu
v Jablonci
Prítomní:
Program:
I.

-starosta obce, novozvolení poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
Novozvolený starosta Slavomír Pocisk
Vladislav Delinčák
Helena Mackurová
Denisa Holanská
Rudolf Kucman
Matej Horváth
Alexander Hagara
Mgr. Andrej Jarábek
Predsedníčka Miestnej volebnej komisie: Slávka Ochabová
Kontrolór obce: Ing. Alena Gergelová
a verejnosť.
slávnostná časť

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Príhovor novozvoleného starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Zriadenie komisií, voľba predsedov.
9. Mandátna komisia.
10. Určenie zástupcu starostu obce.
11. Plat starostu obce.
12. Prestávka 30 minút.
II.

pracovná časť

13. Schválenie rozpočtu na rok 2019 na úrovni hlavnej kategórie s programovou štruktúrou. Návrh
rozpočtu na roky 2020-2021.
14. Udelenie kompetencie starostovi obce pri úpravách rozpočtu.
15. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva.
16. Výročná správa obce a audítorská správa obce za rok 2017.
17. Tvorba opravnej položky na ČOV.
18. Zmeny rozpočtu.
19. Schválenie dodatku k VZN obce Jablonec č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
v obci Jablonec
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20. Schválenie dodatku k VZN obce Jablonec č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.
21. Schválenie sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Jablonec.
22. Schválenie predaja majetku obce Jablonec z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
23. Informácia o ukončenej kontrole hlavnej kontrolórky č. 4/2018.
24. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019.
25. Rôzne.
26. Záver.
K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Šieste riadne zasadnutie OZ ako ustanovujúce zasadnutie OZ o 18:04 hod. otvoril starosta Slavomír
Pocisk, privítal prítomných novozvolených poslancov OZ, 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. Za
zapisovateľa navrhol Mgr. Andreu Hinčekovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Mateja
Horvátha a p. Denisu Holanskú. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 43/6/2018: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Andreu
Hinčekovú a overovateľov zápisnice Mateja Horvátha a Denisu Holanskú.
K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na piatom riadnom zasadnutí OZ v roku 2018 boli prijaté uznesenia č. 32/5/2018, 33/5/2018,
34/5/2018, 35/5/2018, 36/5/2018, 37/5/2018, 38/5/2018, 39/5/2018, 40/5/2018, 41/5/2018,
42/5/2018.
Všetky uznesenia z 5. 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.

7/0/0
7

Uznesenie č. 44/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčenia.
Predseda miestnej volebnej komisie slečna Slávka Ochabová oznámila prítomným oficiálne výsledky
komunálnych volieb v obci Jablonec: Dňa 10.novembra 2018 sa konali komunálne voľby aj v našej obci
Jablonec. Do zoznamu voličov bolo ku dňu konania volieb zapísaných 796 oprávnených voličov. Volieb
sa zúčastnilo 386 oprávnených voličov, čo bolo 48,49% zo všetkých oprávnených voličov. Za starostu
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obce kandidoval iba jeden kandidát a to súčasný starosta obce Slavomír Pocisk ako nezávislý. Na post
poslanca obecného zastupiteľstva kandidovalo 8 nezávislých kandidátov a jeden kandidát bol za stranu
Národ a spravodlivosť-naša strana. Celkový počet kandidátov do obecného zastupiteľstva bol 9 a volilo
sa 7 poslancov. Za starostu obce bol zvolený Slavomír Pocisk s počtom platných hlasov 338. Za
poslancov obecného zastupiteľstva na obdobie rokov 2018-2022 boli právoplatne zvolení nasledovní
kandidáti: Vladislav Delinčák s počtom hlasov 267, Helena Mackurová s počtom hlasov 265, Denisa
Holanská s počtom hlasov 239, Rudolf Kucman s počtom hlasov 236, Matej Horváth s počtom hlasov
228, Alexander Hagara s počtom hlasov 213 a Mgr. Andrej Jarábek s počtom hlasov 202. Do obecného
zastupiteľstva neboli zvolení Ján Podmanický s počtom hlasov 132 a Ing. Ľudovít Orlický s počtom
hlasov 119. Na základe výsledkov volieb odovzdala predsedkyňa miestnej volebnej komisie osvedčenia
o zvolení za poslanca a starostu obce.
K bodu 4. programu:
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom.
Novozvolený starosta obce Slavomír Pocisk vyslovil sľub starostu obce podľa § 13 ods. 2 zákona SNR č.
369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podpísaný sľub starostu obce je
prílohou k zápisnici.
K bodu 5. programu:
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Novozvolený starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 26 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a poslanci svojím podpisom
potvrdili zloženie predpísaného sľubu. Podpísaný sľub poslancov je prílohou zápisnice.
K bodu 6. programu:
Príhovor novozvoleného starostu obce.
Novozvolený starosta obce predniesol príhovor, v ktorom vyslovil poďakovanie miestnej volebnej
komisii, pracovníkom obecného úradu, pani kontrolórke, pani ekonómke.
K bodu 7. programu:
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Starosta prečítal návrh programu z pozvánky na ustanovujúce zasadnutie, navrhol zmenu programu,
a to nasledovne: Po bode 8 sa doplnil bod 9 mandátna komisia. Bod 12 a 13 v pracovnej časti programu
sa zlučuje do jedného bodu 13- Schválenie rozpočtu na rok 2019 na úrovni hlavnej kategórie
s programovou štruktúrou a návrh rozpočtu na roky 2020-2021. Starosta obce dal hlasovať za
schválenie upraveného programu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 45/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e program ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva 6.12.2018 podľa upraveného návrhu.
K bodu 8. programu

Zriadenie komisií, voľba predsedov.
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Na pracovnom stretnutí dňa 29. novembra 2018 sa novozvolení poslanci dohodli so starostom obce,
že budú riadne viesť komisie, ktoré v obci sú, a budú tieto komisie viesť všetci poslanci vrátane starostu
spoločne. Starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 46/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje zriadenie komisií.
K bodu 9. programu:
Mandátna komisia.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonci podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
1. zriaďuje mandátnu komisiu v zložení poslancov Helena Mackurová ako predseda, Alexander
Hagara a Mgr. Anrej Jarábek ako členovia komisie,
2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie.
Starosta obce dal hlasovať za zriadenie mandátnej komisie.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 47/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje zriadenie mandátnej komisie
v Jablonci.
Pani Helena Mackurová ako predsedkyňa, prečítala správu mandátnej komisie. Starosta dal hlasovať
za „beriem na vedomie“ výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, vystúpenie zvoleného starostu
a správu mandátnej komisie.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 48/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci:
I/ berie na vedomie
a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
b) vystúpenie zvoleného starostu obce
c) správu mandátnej komisie
II/konštatuje, že
a) zvolený starosta obce – Slavomír Pocisk zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
K bodu 10. programu
Určenie zástupcu starostu obce
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Podľa § 13 b ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení starostu zastupuje zástupca starostu,
ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje sám starosta.
Starosta obce na základe dobrých pracovných skúseností z predošlého volebného obdobia poveruje za
zástupkyňu starostu obce p. Helenu Mackurovú. Starosta dal hlasovať za „berie na vedomie“ poverenie
na zastupovanie starostu obce poslankyňou Helenou Mackurovou.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 49/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie povereného zástupcu
starostu obce p. Helenu Mackurovú.
K bodu 11. programu:
Plat starostu obce.
Podľa zákona NR SR č. 289/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí
starostom plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientom v
jednotlivých platových skupinách podľa počtu obyvateľov.
Dňa 20.04.2017 uznesením č. 21/2/2017 obecné zastupiteľstvo obce Jablonec na základe ustanovenia
§ 4 ods.2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest zvýšilo plat starostu o 30%.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonci navrhuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, aby
sa mesačný plat starostu zvýšil o 40 %. Starosta obce dal hlasovať za úpravu platu starostu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 50/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje zvýšenie platu starostu obce
Jablonec o 40%.
K bodu 12. programu
Prestávka 30 minút.
K bodu 13. programu
Schválenie rozpočtu na rok 2019 na úrovni hlavnej kategórie s programovou štruktúrou. Návrh
rozpočtu na roky 2020-2021.
Starosta obce odovzdal slovo ekonómke obce, pani Mgr. Miriam Májekovej, ktorá predniesla, že návrh
rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a k návrhu do dňa konania ustanovujúceho zasadnutia
neboli doručené žiadne pripomienky. Pani ekonómka odovzdala slovo kontrolórke obce, pani Ing.
Alene Gergelovej, ktorá oznámila, že návrh rozpočtu spĺňa všetky požiadavky a odporúča poslancom
obce schváliť ho a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021. Starosta obce dal hlasovať
za schválenie rozpočtu na rok 2019, za „beriem na vedomie“ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2020 – 2021.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 51/6/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu,
b) schvaľuje v súlade s súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a §14
ods. 2) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet na
úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie na rok 2019,
c) berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2020 a 2021.
K bodu 14. programu
Udelenie kompetencie starostovi obce pri úpravách rozpočtu.
Starosta obce odovzdal slovo pani kontrolórke Ing. Alene Gergelovej, ktorá informovala, že v roku 2015
bolo prijaté uznesenie, ktorým sa upravovali limity zásahov starostu do rozpočtu. Schválil sa štvrťročný
limit 4000,00 € a zrušila sa časť VZN zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, ktorá
určovala limit 10 000,00 € na jedno rozpočtové opatrenie. Kontrolou zistila, že zrušenie časti VZN
uznesením nebolo platné. Z dôvodu zvýšenia limitov navrhla, aby sa zrušilo uznesenie o limite 4 000,00
€ a úprava bude platná podľa pôvodného všeobecne záväzného nariadenia. Starosta dal hlasovať za
návrh úpravy uznesenia kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 52/6/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonec
a) berie na vedomie, že Uznesenie č. 41/3/2015 je v časti „r u š í Časť VII. Zmena rozpočtu, § 22
Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom, bod 2 vo VZN – Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce zo dňa 27.11.2009“ neplatné a
b) odporúča vypracovať návrh dodatku k VZN – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami zo
dňa 27. 11. 2009, ktorý bude upravovať kompetencie starostu pri úpravách rozpočtu do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva,
c) obecné zastupiteľstvo Obce Jablonec ruší limit pre vykonávanie zmien rozpočtu starostom obce
rozpočtovými opatreniami vo výške 4 000,00 EUR na obdobie jedného kvartálu, celkovo za bežný rok
16 000,00 EUR schválený uznesením č. 41/3/2015
K bodu 15. programu
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta obce odovzdal slovo pani ekonómke obce Mgr. Miriam Májekovej, ktorá 16.11.2018
vypracovala návrh odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý bol poslancom zaslaný
a neboli k nemu zaznamenané žiadne pripomienky. (Zmena nastala v odmeňovaní za účasť na
obecnom zastupiteľstve, zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva boli zaslané emailom dňa 14.11.2018) Starosta obce dal hlasovať.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 53/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov.
K bodu 16. programu
Výročná správa obce a audítorská správa obce za rok 2017.
Starosta obce oznámil, že výročná správa obce za rok 2017 bola zverejnená na webovom sídle obce
Jablonec dňa 16.11.2018. Odovzdal následne slovo pani ekonómke Mgr. Miriam Májekovej, ktorá
výročnú správu za rok 2017 spracovala do 30.09.2018, predložila audítorke, ktorá sa k správe
vyjadrovala vo svojej audítorskej správe. Vyjadrenie k výročnej správe je bez výhrad. Audítorka
audítorovala celú účtovnú závierku. Starosta obce dodal, že k výročnej správe pani audítorka vyslovila
veľký obdiv za jej spracovanie. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 54/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) berie na vedomie výročnú správu obce Jablonec za rok 2017
b) berie na vedomie audítorskú správu za rok 2017
K bodu 17. programu
Tvorba opravnej položky na ČOV.
Starosta obce odovzdal slovo pani ekonómke obce Mgr. Miriam Májekovej. Obec musí pristúpiť
k tvorbe opravnej položky na ČOV, pretože ide o zmarenú investíciu, ktorú obec zdedila po
predchádzajúcom vedení, audítorka odporúča pristúpiť k tvorbe opravnej položky až do výšky 100%.
Pred rokom 2013 ju tvorili vo výške 50%, ale keďže je preinvestovaných veľa peňazí a majetok
nezodpovedá tomu, čo je zmarené, treba pristúpiť k tvorbe opravnej položky do výšky 100%, pretože
pani audítorka nás na to upozorňovala posledné tri roky. Pani ekonómka navrhuje, aby sa to
doúčtovalo v roku 2017, aby pani audítorka nemala k tomu žiadne výhrady, nakoľko by mohla vzniknúť
situácia v budúcom roku, že audítorka nesúhlasí s výročnou správou. ČOV je zmarená investícia,
nebude sa v tom pokračovať a treba vytvoriť opravnú položku. Starosta doplnil, že tam bolo
preinvestovaných veľa peňazí za veľa rokov a obci je to len na príťaž. Starosta dal hlasovať za tvorbu
opravnej položky na ČOV.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 55/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje tvorbu opravnej položky na ČOV
do výšky 100% nákladov na obstaranie.
K bodu 18. programu
Zmeny rozpočtu.
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Starosta obce odovzdal slovo pani ekonómke Mgr. Miriam Májekovej. V decembri boli vykonané
zmeny rozpočtu č. 11, čo boli zmeny rozpočtu na úrovni základnej a materskej školy, školskej jedálne
a zmena rozpočtu č. 12, ktorá hovorila o presune rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými
programami. Zmena č. 11 – došlo k zvýšeniu príjmov, ktoré už na obec prišli, ale následne sa museli
upraviť aj výdavky obce k príjmom, pretože to, čo obec dostane, musí na daný účel preinvestovať.
Zmena č. 12 – išlo iba o presun rozpočtových výdavkov, pričom neprišlo k zvýšeniu výdavkov. Starosta
dal hlasovať za zmeny rozpočtu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 56/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje zmeny rozpočtu č. 11 a 12 podľa
príloh.
K bodu 19. programu
Schválenie dodatku k VZN obce Jablonec č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci
Jablonec
Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Andrei Hinčekovej. V roku 2019 sa budú obnovovať nájomné zmluvy
na cintorín, preto sa vypracoval dodatok k VZN č. 2/2016, v ktorom sa upravili poplatky s miernym
navýšením, nakoľko pôvodné poplatky by neboli na ďalších 10 rokov pre obec rentabilné. Na
pracovnom stretnutí 29.11.2018 boli poplatky prerokované s poslancami OZ. Návrh VZN bol zverejnený
na úradnej tabuli obce dňa 20.11.2018 a lehota na predloženie pripomienok a návrhov na zmeny bola
do 30.11.2018. Obci neboli do stanoveného termínu doručené žiadne pripomienky. Starosta obce dal
hlasovať za schválenie predmetného dodatku.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 57/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje dodatok č. 1 VZN č. 2/2016.
K bodu 20 programu
Schválenie dodatku k VZN obce Jablonec č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.
Starosta obce odovzdal slovo pani Mgr. Andrei Hinčekovej. Rezort životného prostredia presadil vyššie
poplatky za skládkovanie, nie obec. Minister životného prostredia získal podporu vlády k návrhu
nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý bude platiť od 1. Januára 2019. Minister
životného prostredia vysvetlil, že sa suma za skládkovanie bude v priebehu 3 rokov zvyšovať. Po
konzultácii s našou ekonómkou sa suma poplatku za odvoz komunálneho odpadu zvýšila z pôvodných
18€ na obyvateľa a rok na sumu 23€ na obyvateľa a rok. V dodatku k VZN je táto suma prepočítaná na
jeden deň v zmysle platnej legislatívy. Starosta informoval, že na pracovnom stretnutí s poslancami
dňa 29.11.2018 tento návrh prekonzultovali, návrh bol zverejnený dňa 20.11.2018 na úradnej tabuli
a lehota na predloženie pripomienok a návrhov bola do 30.11.2018. Do stanovenej lehoty neprišli
žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za schválenie dodatku k predmetnému VZN.
Hlasovanie:

za/proti/zdržal sa

7/0/0
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Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7

Uznesenie č. 58/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje dodatok k VZN č. 4/2015.
K bodu 21. programu
Schválenie sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Jablonec.
Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Andrei Hinčekovej. Obec Jablonec pristúpila k vytvoreniu
sadzobníka služieb, nakoľko jednotlivé druhy poplatkov neboli doposiaľ schválené, nebolo možné
vyberať poplatky za skenovanie, kopírovanie. Upravili sa jednotlivé poplatky, ktoré boli prerokované
s poslancami obecného zastupiteľstva na pracovnom stretnutí dňa 29.11.2018, kde sa podľa dohody
položky upravili. Starosta dodal, že sadzobník by sa na základe dohody mal zmeniť. Starosta dal
hlasovať za schválenie sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Jablonec.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 59/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e sadzobník úhrad za služby
poskytované obcou Jablonec.
K bodu 22. programu
Schválenie predaja majetku obce Jablonec z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Starosta obce uviedol, že obec sa dlhodobo zaoberá riešením nevysporiadaných pozemkov pod tzv.
družstevnými bytovkami. Zámer predať majetok obce bol schválený na 5. riadnom zastupiteľstve dňa
30. októbra 2018. Starosta obce dal hlasovať za schválenie predaja pozemkov podľa schváleného
zámeru.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 60/6/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec schvaľuje predaj vyššie uvádzaného
majetku obce a bližšie špecifikovaný majetok jednotlivým kupujúcim za tam uvedenú cenu, a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré
sa nachádzajú pod stavbami /pozemok s parcelným číslom 1046/4 a 1046/5, nachádzajúci sa pod
stavbami a tiež k pozemkom dlhodobo užívaným samotnými kupujúcimi ako ich osobné záhrady
(pozemok s parcelným č. 1046/8, 1046/9, 1046/10, 1046/11, 1046/12, 1046/13, 1046/14, 1046/15,
1046/16, 1046/3).
K bodu 23. programu
Informácia o ukončenej kontrole hlavnej kontrolórky č. 4/2018.
Starosta obce odovzdal slovo pani kontrolórke Ing. Alene Gereglovej, ktorá informovala, že kontrola č
4 bola ukončená, našla iba jedno nesprávne zistenie, ktoré sa týkalo evidencie, keďže do 187 975 m2
nebolo v účtovníctve evidovaných 71 766 m2. Kontrolou zistila, že nákupy a predaje sa evidovali
a účtovali správne, ale toto boli pozemky, ktoré boli zrejme získané na základe „ROEP-u“ a delimitácie
v rokoch asi 2004 a 2010, tieto dokumenty sme na obecnom úrade ani nenašli, ale pozemky sa v listoch
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vlastníctva nachádzajú, takže je potrebné ich oceniť a odporúča oceniť ich historickou cenou, ktorú
mali v tom čase, kedy mali byť pozemky prebraté. Starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 61/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č. 4/2018
hlavnej kontrolórky obce Ing. Aleny Gergelovej.
K bodu 24. programu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019.
Starosta obce odovzdal slovo pani kontrolórke Ing. Alene Gergelovej. Návrh bol zverejnený na webe,
sú v ňom úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona, sú tam dve kontroly, kontrola správnosti finančných
výkazov, kontrola efektívnosti hospodárenia s výdavkami súvisiacimi s chodom obce. Veľkú časť tvoria
povinné náležitosti kontrolórky, správa o kontrolnej činnosti, odborné stanovisko k stavu záverečného
účtu. Starosta dal za návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
7/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
7
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 62/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na obdobie 1.polroka 2019.
K bodu 25. programu
Rôzne.
Starosta vyzval prítomných, aby predniesli návrhy a pripomienky na zlepšenie života v obci Jablonec.
- pripomienku mal jeden občan k poplatkom za skenovanie – zdá sa mu to veľa oproti
poplatkom v obci Budmerice,
- spýtal sa vybudovanie chodníkov - starosta informoval, že vybudovanie chodníkov od
poľnohospodárskeho družstva po IBV Sever a od cintorína po Jarnú má obec dlhodobo
v pláne, momentálne sa spracovávajú cenové ponuky na realizáciu, zároveň sú
predpripravené aj autobusové zastávky na napojenie na chodníky, celá realizácia bude
rozdelená na časti, aby sme získali čo najviac financií z možných dotácií. Realizácia
chodníkov je strategická aj z dôvodu bezpečnosti, geodet musí zamerať stavbu chodníka
tak, aby šírka chodníka zodpovedala dnešným podmienkam
- poslanec Matej Horváth povedal, že obce si berú úver na chodníky, konkrétne vie o obci
Báhoň, ktorá berie úver na postavenie kultúrneho domu, starosta doplnil, že na najbližších
pracovných stretnutiach sa bude riešiť finančná situácia obce, nakoľko je obec finančne
zaťažená úverom z minulých rokov a sú to veci, ktoré boli zdedené po bývalom vedení
obce. Naša cesta vedie len cez dotácie, finančné príspevky.
- Starosta informoval, že je konečne dokončená cesta na IBV Sever, ktorá bola v havarijnom
stave a obyvatelia z IBV Sever sú spokojní.
- poslankyňa Helena Mackurová prečítala zdôvodnenie zvýšenia platu starostu obce.
Priblížila, že takéto navýšenie navrhovala aj v predchádzajúcom období Helenka
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-

navrhovala zvýšenie na 40% v predchádzajúcom volebnom období, ale návrh nebol
schválený. /písomné zdôvodnenie je prílohou zápisnice/
Starosta sa poďakoval a vyslovil, že má dobrý pocit, že s prácou v obci ideme dopredu. Po
4 rokoch je to krásne zhrnutie, poďakoval sa p. Helenke Mackurovej, ale upozornil, že to
nie je len jeho práca, ale práca všetkých nás, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o zveľadenie obce. Takisto poďakoval tímu obecného úradu, kontrolórke, občanom.
Vyslovil spokojnosť s novozvoleným tímom poslancov, nakoľko boli zvolení sú ľudia, ktorí
pre obec už veľa spravili a majú záujem v tom aj pokračovať. Všetko, čo urobíme, sa nám
v živote vráti. Niečo sme začali a ja si prajem, aby sme Jabloncom naďalej hýbali. Starosta
vyslovil aj poďakovanie všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb, lebo to bolo takmer
50% oprávnených voličov.

Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 63/6/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu 26. programu
Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom, občanom za účasť na zastupiteľstve a zaželal ešte
príjemný večer. Rovnako poďakoval Mgr. Hinčekovej za celú prípravu OZ, ekonómke, kontrolórke.
Rokovanie bolo ukončené o 19:30 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia zo dňa 06.12.2018
Čísla uznesení
Poslanci OZ
43 44 45 46 47 48 49 50

51

52

Vadimír Delinčák

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Helena Mackurová

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Denisa Holanská

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Rudolf Kucman

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Matej Horváth

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Alexander Hagara

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Andrej Jarábek

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Poslanci OZ

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Vadimír Delinčák

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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Helena Mackurová

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Denisa Holanská

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Rudolf Kucman

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Matej Horváth

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Alexander Hagara

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Andrej Jarábek

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Vysvetlivky:
Hlasovanie „ZA“

„A“

Hlasovanie „PROTI“

„N“

Zdržal sa hlasovania

„Z“

Neprítomný ospravedlnený

„O“

Neprítomný neospravedlnený

„Y“

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- Prílohy k bodom 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Zapisovateľ:

Mgr. Andrea Hinčeková

Overovatelia:

Matej Horváth

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

Denisa Holanská

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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