OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/,
konaného 21.09.2017 o 19:00 hod. v budove Spoločenského domu v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Zapisovateľka Mgr. Jana Jašurková
Občania obce – podľa prezenčnej listiny
Hlavná kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová
Poslanec Dzíbela Marek sa ospravedlnil
Poslanec Ján Meszároš sa ospravedlnil

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Správa o výsledku kontroly č. 4/2017.
4. Schválenie VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
v čase volebnej kampane na území obce Jablonec.
5. Schválenie VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na
území obce Jablonec.
6. Schválenie zámeru - spôsob prenájmu obecných pozemkov /Poľovné združenie GIDRA/.
7. Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2016/2017.
8. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2017.
9. Prezentácia projektov v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.
10. Rôzne.
11. Záver.
K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Štvrté riadne zasadnutie OZ o 19:04 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ a ostatných obyvateľov.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta prečítal navrhovaný program rokovania OZ a dal hlasovať za program štvrtého riadneho
zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 37/4/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e program zasadnutia OZ
21.09.2017 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing.
Miroslavu Minaričovú a Jána Podmanického.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
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Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 38/4/2017: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Ing. Miroslavu Minaričovú a Jána Podmanického.
K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Na treťom riadnom zasadnutí OZ v roku 2017 boli prijaté uznesenia č. 28/3/2017, 29/3/2017,
30/3/2017, 31/3/2017, 32/3/2017, 33/3/2017, 34/3/2017, 35/3/2017, 36/3/2017, – všetky uznesenia
z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené.
Starosta obce dal hlasovať za plnenie uznesení.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 39/4/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Správa o výsledku kontroly č. 4/2017
Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Jablonec – Správa o výsledku kontroly č. 4/2017
s cieľom kontroly „Kontrola platobnej disciplíny vybraných došlých faktúr so zameraním na lehotu
splatnosti a správnosť úhrad“ bola zaslaná poslancom mailom 08.09.2017 na oboznámenie sa s jej
obsahom, následne starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Gergelovej. Hlavná
kontrolórka doplnila informácie ku kontrolným zisteniam. Odporučila zabezpečiť včasné dodávanie
faktúr zo školy a škôlky, aby nedochádzalo k porušeniu obchodného zákonníka. Faktúry, ktoré boli
uhradené po termíne splatnosti boli dodané ekonómke oneskorene. Iné závažné porušenie platobnej
disciplíny nebolo zistené.
Po doplnení informácií od Ing. Gergelovej dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 40/4/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci b e r i e n a v e d o m i e správu hlavnej
kontrolórky obce č. 4/2017.
K bodu 4. Programu:
Schválenie VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase
volebnej kampane na území obce Jablonec
Starosta odovzdal slovo p. Jašurkovej. Návrh VZN č. 1/2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce 06.09.2017 na pripomienkovanie do 18.09.2017. Pripomienka prišla od
jedného občana na upresnenie miesta na vylepovanie plagátov v § 2, bod 2, kde bolo v návrhu uvedené
- betónový stĺp pri strednej zastávke – a text sa upravil na: betónový stĺp pri autobusovej zastávke
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s názvom „Jablonec Jednota“. VZN je vypracované tak, aby sa dalo použiť ku všetkým voľbám. Iné
pripomienky k VZN neboli.
Starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách v čase volebnej kampane na území obce Jablonec.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 41/4/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e VZN č. 1/2017 o umiestňovaní
volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane na území obce Jablonec.
K bodu 5. programu:
Schválenie VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce
Jablonec
Starosta odovzdal slovo p. Jašurkovej.
Návrh VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce
Jablonec bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce 06.09.2017 na
pripomienkovanie do 18.09.2017. Do stanovenej lehoty prišli 3 pripomienky od kontrolórky Ing. Alenky
Gergelovej, od p. Zápražnej a od p. Sýkorovej z Okresného úradu Pezinok, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Bližšie vysvetlila aké pripomienky boli zapracované definitívne do VZN.
Starosta dal hlasovať za schválenie VZN č.2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území obce Jablonec.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 42/4/2017: OZ v Jablonci s c h v a ľ u j e VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia na území obce Jablonec.
K bodu 6. programu:
Schválenie zámeru – spôsob prenájmu obecných pozemkov /Poľovné združenie GIDRA/
Starosta odovzdal slovo p. Jašurkovej.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť 21.08.2017 od Poľovného združenia Gidra na prenájom
pozemkov vo vlastníctve obce Jablonec. Cena prenájmu bola stanovená na 100€ ročne a zverejnená na
úradnej tabuli. Zámer prenajať pozemky je od 01.10.2017. Poľovné združenie malo takto prenajaté
pozemky od obce aj v minulosti, len neboli presne označené. Starosta konzultoval prenájom
konkrétnych parciel aj s predsedom poľnohospodárskeho družstva, aby bol zámer prenájmu
jednoznačný. Prenájom je v zmysle § 9 označený ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko
dopestované poľnohospodárske plodiny na predmetných pozemkoch budú slúžiť poľovníkom na
prikrmovanie zveri v zimnom období v revíri, ktorý majú poľovníci v správe.
Mgr. Jašurková doplnila informáciu k cene prenájmu a to, že cena prenájmu bude 0€, ale Poľovné
združenie bude platiť obci daň z nehnuteľností za prenajaté pozemky. Po schválení zámeru a následne
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samotného prenájmu bude uzavretá s poľovným združením zmluva, kde budú zahrnuté všetky
dohodnuté podmienky tak, aby bola nájomná zmluva uzavretá v zmysle zákona a zároveň, aby
zohľadňovala práva a povinnosti zmluvných strán.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 43/4/2017 OZ v Jablonci s c h v a ľ u j e zámer prenájmu obecných pozemkov č. 521/2,
orná pôda o výmere 3496m2, č. 531/2, orná pôda o výmere 3806 m2 , č. 532/2, orná pôda o výmere 270
m2 , č. 1180, orná pôda o výmere 5237 m2 č. 1181/1, orná pôda o výmere 7467 m2, č. 1181/2, orná pôda
o výmere 3453 m2, č. 1315, orná pôda o výmere 8547 m2, zapísané na LV č. 772 Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v obci Jablonec, katastrálne územie Jablonec, okres
Pezinok za cenu 0€/rok podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prenájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Nájomca bude pozemok využívať ako miesto na sadenie obilnín, ktoré bude používať na kŕmenie zvierat
v poľovnom revíri, ktorý organizácia obhospodaruje.
Zámer na prenájom pozemku bol v súlade s ustanovením citovaného zákona riadne zverejnený 15 dní
pred jeho schvaľovaním obecným zastupiteľstvom.
Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
K bodu 7. programu:
Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2016/2017
Správa bola zaslaná poslancom mailom, neboli žiadne pripomienky, preto dal starosta hneď hlasovať
za schválenie správy.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 44/4/2017: OZ v Jablonci s c h v a ľ u j e správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017.
K bodu 8. programu:
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2017
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2017 bolo zaslané poslancom 27.07.2017 na oboznámenie sa
s jeho obsahom. Starosta dal hlasovať za rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2017
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č 45/4/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie rozpočtové opatrenie
starostu obce č. 2/2017.
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K bodu 9. programu:
Prezentácia projektov v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.
Pri spúšťaní prezentácií vznikla technická chyba, preto poslankyňa p. Ing. Miroslava Minaričová vyzvala
prítomných občanov, pokiaľ by sa chceli spýtať niečo k jednotlivým bodom zastupiteľstva, nech sa
spýtajú. Informovala ich, že oni ako poslanci mali všetky podklady k zastupiteľstvu v maili a takisto
prebrali jednotlivé body na pracovnom stretnutí. Po odstránení technickej chyby sa spustili samotné
prezentácie projektov autobusových zastávok a rekonštrukcia domu smútku. Prezentácie sú prílohou
zápisnice.
K bodu 10. programu:
Rôzne
Starosta vyzval občanov k návrhom a pripomienkam k životu v našej obci.
- bola položená otázka ako je to so skládkou na „Hlbokej ceste“, preto starosta informoval,
že 11.9.2017 o 13- tej hodine bola na skládke vykonaná kontrola pracovníkmi zo životného
prostredia. Celá skládka sa podhrnula asi meter až dva smerom dovnútra skládky, následne
sa zavážala skládka vo vrstve 1,5 až 2 metre čistou ílovitou zeminou. Kontrolóri zo
životného prostredia konštatovali, že vrstvu zeminy treba ešte doplniť, a navezenú zeminu
rozhrnúť od Kaplnky smerom dolu. Obec chce ku skládke umiestniť rampu, fotopasce,
tabule s nápisom PRÍSNY ZÁKAZ VYVÁŽANIA SMETÍ, a vyradiť skládku zo zoznamu
environmentálnej záťaže. Na mieste kde bola skládka chceme vysádzať lesopark asi 200300 stromov, hrubokmenné stromy.
- ohľadne rekonštrukcie autobusových zastávok starosta doplnil, že mal ústnu dohodu s p.
Novosedlíkom, ale p. Novosedlík nerobí rekonštrukciu tak, ako sa dohodli a ako dali súhlas
regionálne cesty.
- pôvodná zastávka na sušičke bola zrušená 31.8.2017 o 12:00, bol tam vylepený aj plagát
o zrušení zastávky. V blízkej budúcnosti bude pôvodná zastávka odstránená, aj panely,
ktoré sa nachádzajú na priestranstve pri sušičke.
- starosta doplnil len informáciu o najbližších akciách, ktoré sa budú konať a to výstava
ovocia a zeleniny, varenie guľášu a posedenie so seniormi v rámci mesiaca úcty k starším.
Starosta dal hlasovať za návrhy a pripomienky občanov.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 46/4/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu 10. programu:
Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom a občanom za účasť na zastupiteľstve.
Rokovanie bolo ukončené o 20:05 hod.
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Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 21.09.2017

Poslanci OZ:
Ing. Pavlína Bulejčíková
Marek Dzíbela
Ján Meszároš
Helena Mackurová
Ing.Miroslava Minaričová
Ján Podmanický
Martin Richnák MBA

Čísla uznesení:
37
38
39
A
A
A
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Poslanci OZ:
Ing. Pavlína Bulejčíková
Marek Dzíbela
Ján Meszároš
Helena Mackurová
Ing.Miroslava Minaričová
Ján Podmanický
Martin Richnák MBA

Čísla uznesení:
46
Z
O
O
A
A
A
A

Vysvetlivky:

40
A
O
O
A
A
A
A

41
A
O
O
A
A
A
A

42
A
O
O
A
A
A
A

43
A
O
O
A
A
A
A

44
A
O
O
A
A
A
A

45
A
O
O
A
A
A
A

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

"A"
"N"
"Z"
"O"
neprítomný neospravedlnený "Y"

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- „cd“ s nahrávkou zasadnutia
- Materiály k bodom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Ing. Miroslava Minaričová

..................................................
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Starosta obce:
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Ján Podmanický

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

Slavomír Pocisk

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