OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021 /ďalej
len „OZ“/, konaného 08.09.2021 o 18:00 hod. v budove Spoločenského domu
v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Zapisovateľka Mgr. Jana Jašurková
Občania obce – podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020.
4. Schválenie VZN č. 1/2021 o ustanovení poplatku za rozvoj na území obce Jablonec.
5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce
Jablonec.
6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy.
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2020/2021.
8. Zmeny rozpočtu.
9. Rôzne.
10. Záver.
K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Tretie riadne zasadnutie OZ o 18:02 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčky obecného úradu hlavnú kontrolórku obce Ing. Alenku Gergelovú
a občanov. Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ
03.09.2021 mailom, rovnako bol zverejnený na webe obce, úradnej tabuli obce a na úradnej tabuli
slovensko.sk /CUET/, starosta prečítal navrhovaný program a dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 21/3/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e program zasadnutia OZ
08.09.2021 podľa návrhu.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 22/3/2021. Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu
Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Rudolfa Kucmana a Mateja Horvátha.
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
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Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 22/3/2021: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Mateja Horvátha a Rudolfa Kucmana.
K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 23/3/2021 a oznámil, že na predchádzajúcom riadnom zasadnutí
boli prijaté uznesenia: 10/2/2021 – 20/2/2021. Uznesenia z druhého riadneho zasadnutia v roku
2021 sú splnené.
Starosta obce dal hlasovať za plnenie uznesení.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 23/3/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020.
Materiál – návrh správy o plnení KPSS za rok 2020 bol zaslaný poslancom 02.07.2021. K správe neboli
zaslané žiadne pripomienky. Starosta odovzdal slovo Mgr. Jašurkovej, ktorá doplnila informáciu, že
obec je povinná vyhodnocovať plnenie plánu sociálnych služieb každý rok za rok predchádzajúci. Na
základe práce vyhodnotí na akých prioritách pracuje podľa požiadaviek občanov, aké sociálne
problémy sa v obci vyskytujú, ako sa dané problémy riešia. Obec Jablonec najčastejšie rieši
odkázanosť na sociálnu službu, umiestňovanie klientov po okolitých zariadeniach sociálnych služieb.
Všetko je to vždy na základe spolupráce s okolitými obcami a zariadeniami. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 24/3/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu o plnení úloh KPSS
za rok 2020 zo dňa zo dňa 02.07.2021.
K bodu 4. programu:
Schválenie VZN č. 1/2021 o ustanovení poplatku za rozvoj na území obce Jablonec.
Materiál s návrhom VZN bol poslancom zaslaný 24.8.2021 mailom, zároveň bol návrh zverejnený na
úradnej tabuli obce, www.stránke obce a na CUET Slovensko. Do určeného termínu 03.09.2021prišla
1 pripomienka. Pripomienka bola zapracovaná do VZN. Na pracovnom stretnutí poslanci zvážili
opodstatnenosť navrhovanej zmeny a zmenu tohto VZN podporujú. Starosta prečítal návrh uznesenia
č. 25/3/2021. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
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Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 25/3/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e VZN č. 1/2021 o ustanovení
poplatku za rozvoj na území obce Jablonec.
K bodu 5. programu:
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 26/3/2021 a privítal riaditeľku MŠ p. Bc. Máriu Cíferskú.
Riaditeľka upresnila, že bolo potrebné poplatok – školné navýšiť, nakoľko okolité obce už dlhšie majú
tento poplatok oveľa vyšší a stretla sa aj s tým, že rodičia zneužívali existujúci systém. Preto navrhla
úpravu vo VZN, aby poplatok rodičia hradili aj vtedy, ak nebude škôlku dieťa navštevovať ako
udržiavací poplatok. V minulom roku boli také deti, ktoré reálne do škôlky nechodili, rodičia poplatok
neplatili a nebolo možné prijať iné dieťa, ktoré by reálne do škôlky chodilo a poplatok by sa riadne
platil.
Starosta doplnil, že materiál s návrhom dodatku bol zaslaný poslancom mailom 24.08.2021, zároveň
bol zverejnený na webe obce, na Centrálnej úradnej tabuli www.slovensko.sk, CUET. K návrhu
dodatku do 03.09.2021 neboli podané žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 26/3/2021 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške
príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových
zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec .
K bodu 6. programu:
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 27/3/2021 a informoval, že správa bola zaslaná poslancom
mailom . Obsahom správy je výkon vzdelávacej činnosti v materskej škole v Jablonci počas školského
roka 2020/2021. Riaditeľka MŠ p. Bc. Mária Cíferská doplnila, ako sa pracovalo počas pandemického
obdobia, škôlka bola zatvorená 3 mesiace. Výchovná činnosť musí prebiehať podľa štandardov, čo
bolo problematické počas covidu zabezpečiť, pristúpili sme aj k dištančnému vzdelávaniu. Starosta
dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 27/3/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy.
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K bodu 7. programu
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2020/2021.
Starosta prečítal návrh uznesenia č. 28/3/2021 a informoval, že predmetná správa bola zaslaná
poslancom 24.8.2021. K správe neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 28/3/2021 Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021.
K bodu 8. programu
Zmeny rozpočtu.
Starosta odovzdal slove ekonómke Mgr. Miriam Májekovej. Zmena rozpočtu č. 6 sa týka navýšenia
prostriedkov na asistenta učiteľa. Žiadne iné peniaze neprišli. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 29/3/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu č. 6 podľa prílohy,
b) s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu č. 7 podľa prílohy.
K bodu 9. programu
Rôzne.
Starosta prečítal návrh uznesenia a zároveň vyzval prítomných k predneseniu návrhov a pripomienok
na zlepšenie života v obci.
-

-

-

Pani Krasňanská sa prihlásila a povedala, že volala s Jašurkovou ohľadne schválenia urbanistickej
štúdie, ktorú elektronicky zaslala. Jašurková doplnila, že žiadosť je riadne zaevidovaná, ale
originál štúdie bol doručený až 8.9.2021 /v deň konania OZ/. Z tohto dôvodu nie je možné, aby sa
poslanci zaoberali niečím, čo nevideli a nemôžu rozhodovať o niečom, o čom nemajú informácie.
Starosta doplnil, že celá štúdia bude konzultovaná so stavebnou komisiou a následne Stavebným
úradom Budmerice.
Pán Krasňanský povedal, že tá štúdia už je schválená, že vo VZN bola až po kostol schválená ulica.
Starosta informoval, že o niečom takom nemá vedomosť a nič také nevidel. P. Krasňanský tvrdil,
že projektant ho oboznámil s tým, že niečo také už bolo raz robené.
Jašurková doplnila – ak niečo také bolo, chceme vedieť kde to je, nemáme o ničom takom
informácie. P. Krasňanský tvrdí, že starosta si postavil dom na základe povolenia z VZN. Jašurková
doplnila, že VZN-kom sa neudeľujú povolenia na výstavbu. Na základe väčšej výstavby v obci
začínajú vznikať problémy s umiestnením detí do MŠ a ZŠ. Pri rozširovaní kapacít MŠ v roku 2015
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-

-

-

-

-

-

-

boli poslanci, ktorý boli aj proti rozširovaniu a dnes je stav v škôlke taký, že kapacita nie je
dostatočná.
Starosta odporučil p. Krasňanskému zistiť možnosti napojenia sietí na pripravovanom návrhu
novej výstavby.
P. Krasňanský tvrdí, že za bývalého starostu bol na IBV Sever návrh na reštauráciu a škôlku. Nič
také tam nie je. Starosta doplnil, že upozorňuje na problém v obciach, kde vznikajú zbytočné
spory, nakoľko obec má záujem o rozvoj, len vďaka situácii v ktorej sa ako obec nachádzame,
nevieme tento problém riešiť vlastnými prostriedkami. Starosta ďalej doplnil, že p. Krasňanský
veľmi dobre vie, aký bol jeho postoj k dotácii na MŠ. Teraz nám pribudne ďalších 33 domov
v dolnej časti Jablonca a potom potrebujeme novú škôlku a školu. Momentálne je situácia zlá aj
z pohľadu dotácií, ktoré sú zabrzdené. My sme momentálne na tom tak, že je plný stav v škole
a v škôlke. P. Krasňanský sa vyjadril, že nebol proti prestavbe, ale bol proti financovaniu, nakoľko
dotácia mala byť 40000, 5% dala obec a doplnilo sa financovanie z obce. Starosta zamietol ďalšiu
komunikáciu ohľadne škôlky, nakoľko diskusia v tomto ohľade nebola konštruktívna.
P. Krasňanská sa spýtala, či budú čakať ďalšie tri mesiace na schválenie štúdie. Poslanci doplnili,
že nestojí na nich ako poslancoch. V tejto chvíli nemáme dostatok informácií, štúdiu sme ešte
nevideli.
P. Jurčovič sa spýtal - koľko je minimálna veľkosť stavebného pozemku? Počul, že 5árov. Starosta
odpovedal, že takúto podmienku nemáme stanovenú. Návrh na výstavbu IBV Juh bol schvaľovaný
pred 12 rokmi, tak teraz neočakávajte okamžitú odpoveď v tom zmysle, že vy podáte dnes
žiadosť a hneď sa to bude schvaľovať bez toho, aby poslanci videli predmetnú štúdiu, mali
k dispozícii vyjadrenia za siete a pod.
Starosta doplnil – na fekálne vozidlo hľadáme šoféra na obsluhu, ktorý by kompletne obsluhoval
projekt vyťahovania žúmp. Zároveň prehodnocujeme ako to celé nastaviť.
Do Základnej školy bol zapožičaný kontajner s WC na prenájom, nakoľko dotácia na 30000€
nebola schválená.
OZ Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci spracovalo úspešne projekt „Rozprávkový les“, bude sa otvárať
12.9.2021, bude 5 stanovísk s rozprávkami.
Projekt na bobra európskeho bol schválený.
Bolo dokončené workoutové ihrisko pri splave, starosta sa poďakoval spoločnosti REVIA, ktorá
dotáciu poskytla a p. Mgr. Hinčekovej, ktorá celú dotáciu spracovala, poslancom, ktorí pomáhali
pri realizácii aj Jánovi Meszárošovi ml.
Projekt vodozádržné opatrenia – odvodnenie dažďovej vody, bol po 2,5 roku od podania
schválený vo výške 195.000 EUR, len problém je v tom, že už sú celkom iné ceny práce
a materiálov.
Riešenie vody v Jablonci – odstávka -čistenie vodojemu /úprava uznesení, nutnosť stretnutia,
zverejnenia návrhov .../
Starosta sa poďakoval za účasť na brigádach, pri sadení verejnej zelene a kvetov. Doplnila sa
zeleň pri Andrejovi Novosedlíkovi a na kopčeku pri úrade.
Na vyhliadkovej veži prebieha prezentácia vinárov podľa harmonogramu, teda vždy 1.sobotu
v mesiaci. Prezentácie sa konali 3.júla, 7.augusta, 4.septembra a posledná prezentácia v tomto
roku bude 2.októbra. Potom sa bude pokračovať na budúci rok, asi od marca 2022. Starosta
poďakoval vinárom, že sa na tejto akcii aktívne podieľajú.
Starosta informoval, že 17.júna prebehlo výberové konanie na riaditeľa ZŠ, bola 1 uchádzačka
a sme radi, že p. Mgr. Štěpánka Oscitá pokračuje ďalších 5 rokov.
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-

-

V rámci regionálneho združenia ZMO Jaslovské Bohunice boli 19.júna cyklisti na vyhliadkovej
veži, bola to veľká cyklistov, cca okolo 100 ľudí z celého mikroregiónu.
V júli sa konali hodové slávnosti, ktoré prebehli v poriadku, len počas zábavy odohnal hostí dážď.
Hodové slávnosti sú pre nás dobrou vizitkou.
Boli pridané kontajnery na papier a sklo. Zber papiera sa bude uskutočňovať aj pred domami
v Jablonci podľa harmonogramu.
Pod záštitou TAVOS a.s., prebieha výmena vodomerov, nie je to ešte dokončené, chýba cca 120
domácností. TAVOS zabezpečuje kompletné čistenie studne, vrtu a vodojemu. Doteraz
preinvestovali cca 105 tis. EUR do vodovodu v Jablonci.
Poslankyňa p. Helena Mackurová upozornila, že sa hromadia skládky domového odpadu
v igelitkách, v debničkách, ktoré ľudia umiestňujú ku kontajnerom pri cintoríne, ktoré nie sú na to
určené. Navrhuje spraviť upozornenie pre obyvateľov, čo do týchto kontajnerov patrí a čo nie.
Často tam likviduje plasty, sklenené nádoby, jánske misy, fľaše v bedničkách igelitkách a pod. .

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

5/0/0
5

Uznesenie č. 30/3/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie návrhy a pripomienky
poslancov.
K bodu 11. programu
Záver.
Starosta vyslovil poďakovanie všetkým občanom, ktorí sa zapájajú do obecných brigád a pomáhajú
pri rôznych akciách obce. Ďalej poďakoval prítomným a hosťom za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva, poprial všetkým ešte pekný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 19:00 hod.
Hlasovanie za uznesenia z 3. Riadneho zasadnutia OZ zo dňa 08. septembra 2021.

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

Čísla uznesení:
21
22
23
A
A
A
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Poslanci OZ:
Denisa Holanská

Čísla uznesení:
30
A
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Mgr. Andrej Jarábek
Vladislav Delinčák
Helena Mackurová
Rudolf Kucman
Alexander Hagara
Matej Horváth
Vysvetlivky:

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

"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

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Matej Horváth

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

Rudolf Kucman

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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