OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019 /ďalej
len „OZ“/, konaného 05.06.2019 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
Poslanec Vladimír Delinčák sa ospravedlnil
Mgr. Miriam Májeková sa ospravedlnila

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 2.polroka 2019.
Správa o výsledku kontroly č. 1/2019.
Stanovisko HK n návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.
Schválenie záverečného účtu za rok 2018.
Schválenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa /rodina
Bednárovská a rodina Ochabová/.
8. Schválenie dotácií združeniam.
9. Rôzne.
10. Záver.

K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Druhé riadne zasadnutie OZ o 18:05 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 6 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Po
vyvesení návrhu programu OZ, navrhla ekonómka obce doplniť do programu zmeny rozpočtu,
a starosta navrhol doplniť do programu Protipovodňové opatrenia. Starosta prečítal navrhovaný
program aj s úpravami a dal hlasovať za upravený program zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 8/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
05.06.2019 podľa upraveného návrhu.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
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Strana 1

OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

3.
4.
5.
6.
7.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 2.polroka 2019.
Správa o výsledku kontroly č. 1/2019.
Stanovisko HK n návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.
Schválenie záverečného účtu za rok 2018.
Schválenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa /rodina
Bednárovská a rodina Ochabová/.
8. Schválenie dotácií združeniam.
9. Zmeny rozpočtu.
10. Protipovodňové opatrenia.
11. Rôzne.
12. Záver.

Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p.
Mgr. Andreja Jarábka a p. Denisu Holanskú. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 9/2/2019: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Mgr. Andreja Jarábka a Denisu Holanskú.
K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na šiestom riadnom zasadnutí OZ v roku 2018, ktoré bolo zároveň ustanovujúcim zasadnutím OZ boli
prijaté uznesenia č. 1/1/2019, 2/1/2019, 3/1/2019, 4/1/2019, 5/1/2019, 6/1/2019, 7/1/2019.
Všetky uznesenia z 1. 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.

6/0/0
6

Uznesenie č. 10/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie druhého polroka 2019.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie druhého polroka 2019 bol
zaslaný poslancom mailom, zverejnený na úradnej tabuli obce a webe obce 17.05.2019. Starosta
odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá doplnia, že záleží od OZ, či tento návrh prijmú v takejto
podobe, alebo chcú niečo doplniť. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.
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Uznesenie č. 11/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na obdobie 2. polroka 2019.
K bodu 4. programu:
Správa o výsledku kontroly č. 1/2019.
Materiál na rokovanie bol zaslaný poslancom mailom. Starosta odovzdal slovo HK Ing. Alenke
Gergelovej, ktorá doplnila, že záber kontroly bol dosť široký, bolo 6 kontrolných zistení ako napr.
neskoro zverejňované objednávky. Kontrolné zistenia neboli závažné, z ktorých by hrozila pokuta.
Kontrolórka upozornila najmä zlé uvádzanie prijímateľa služby – obecný úrad - správne má byť Obec
Jablonec. Kým vypracovala riadnu správu z kontroly, mnohé zo zistení boli už napravené.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 12/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie
kontroly č. 1/2019.

správu o výsledku

K bodu 5. programu:
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.
Záverečný účet Obce Jablonec bol zverejnený na webe obce 15.5.2019. Stanovisko HK bolo
zverejnené na webe obce, zaslané poslancom mailom a zverejnené na úradnej tabuli 15.05.2019.
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke Ing. Alenke Gergelovej, ktorá doplnila, že úlohou
kontrolóra je skontrolovať, či má záverečný účet všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona a či je
výsledok hospodárenia v poriadku. Konštatovala, že záverečný účet Obce Jablonec za rok 2018 je
spracovaný v súlade so zákonom a odporúča OZ schváliť ho bez výhrad.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 13/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
k záverečnému účtu obce Jablonec za rok 2018.

berie na vedomie Stanovisko HK

K bodu 6. programu:
Schválenie záverečného účtu za rok 2018
Záverečný účet obce Jablonec za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webe obce
15.05.2019, rovnako bol zaslaný poslancom mailom. Nakoľko ekonómka obce bola PN, informácie
k záverečnému účtu doplnila HK Ing. Alenka Gergelová, ktorá skonštatovala, že hospodárenie obce je
vyrovnané.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.
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Uznesenie č. 14/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e Záverečný účet Obce
Jablonec za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
K bodu 7 programu
Schválenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer predaja bol zverejnený na úradnej tabuli a webe obce 15.05.2019. Jedná sa o pozemok pod
existujúcou garážou rodiny Bednárovskej a Ochabovej, ktoré sa nachádzajú pri tzv. družstevných
bytovkách. Pozemok pod bytovkami si v podieloch odkupovali jednotlivý majitelia bytov, pozemky
pod garážami nebolo možné uskutočniť zároveň. Obec zaregistrovala žiadosť o dokúpenie pozemku
pod garážou od p. Ochabovej Gabriely 10.mája 2019 pod registratúrnym číslom R2019/427. Pozemok
sa nachádza 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 obytného domu so súp.č. 42, čo je aj dôvod hodný osobitného zreteľa. Cena za m 2
bola navrhnutá 10€, teda celková suma za predaj pozemku je 280€.
Žiadosť Márie Bednárovskej a Jany Bednárovskej o odkúpenie pozemku pod existujúcou garážou bola
doručená na obecný úrad 10.mája 2019. Obec zaregistrovala žiadosť o odkúpenie pozemku pod
registratúrnym číslom R2019/428. 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€.
Uznesenie č. 15/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e Zámer predaja majetku
obce parcela registra „C“ č. 1046/7 o výmere 28m2 zapísaná na LV č. 1, kataster Jablonec, okres
Pezinok kupujúcej Ochabovej Gabriele 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.
Uznesenie č. 16/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e Zámer predaja 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 8 programu
Zápisnica OZ z 05.06.2019
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Schválenie dotácií združeniam
Hokejbalové združenie Jablonec si podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 500€,
ktoré by boli použité na farby, šmirgle a maliarske potreby na obnovu náterov lavičiek
a hokejbalového ihriska a 300€ na usporiadanie dvoch žiackych hokejbalových turnajov - na stravu
a pitie detí a náklady spojené s organizáciou turnaja. Starosta dal hlasovať za schválenie dotácie pre
Hokejbalové združenie.
Uznesenie č. 17/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e dotáciu vo výške 500€
hokejbalovému združeniu Jablonec v zmysle podanej žiadosti.
Občianske združenie Budmeričania deťom si podalo žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 200€ na
Letný duchovno-turistický tábor, ktorého sa zúčastňujú aj deti z našej obce. Príspevok býva zvyčajne
použitý na prepravu autobusom. Starosta dal hlasovať za schválenie dotácie na letný duchovný tábor
pre Občianske združenie Budmeričania deťom.
Uznesenie č. 18/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e dotáciu vo výške 200€
Občianskemu združeniu Budmeričania deťom v zmysle podanej žiadosti.
K bodu 9 programu
Zmeny rozpočtu
Obci boli schválené dotácie z Ministerstva financií vo výške 13.500,00€ a z Bratislavského
samosprávneho kraja vo výške 6.200,00€. O tieto sumy sa navýši príjem v rozpočte Obce Jablonec
a rovnako sa navýši aj výdaj z rozpočtu, ktorý bude účelovo daný vzhľadom na použitie dotácií. Túto
zmenu rozpočtu berú poslanci na vedomie. Starosta dal hlasovať za zmeny rozpočtu podľa prílohy.
Uznesenie č. 19/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie zmeny rozpočtu podľa
prílohy.
K bodu 10 programu
Protipovodňové opatrenia
Obec Jablonec dala vypracovať projekt na protipovodňové opatrenia v obci Jablonec. Je predpoklad,
že sa bude podávať projekt cez Environfond na získanie dotácie na realizáciu protipovodňových
opatrení v lokalite pri kostole na vybudovanie odvodňovacieho kanála a pri autobusovej zastávke
v strede obce, kde by sa odvodňovací kanál budoval smerom k obecnému úradu. Nakoľko prívalové
dažde budú asi častejšou realitou, obec sa chce na tieto skutočnosti pripraviť. Z doterajších
skúseností vieme, že pri prívalových dažďoch sa napĺňajú jarky a zaplavujú domácnosti a pivnice.
Najhoršia situácia je na tzv. „dolnom konci“ obce, kde sa voda postupne hromadí. Dôvodom je, že si
ľudia zasypali jarky, alebo zabetónovali, prípadne nedali odvodňovaciu rúru dostatočnej veľkosti,
alebo nedali vôbec žiadnu. V obecnom rozpočte nie je dosť peňazí na protipovodňové opatrenia
takéhoto rozsahu, preto sa hľadajú možnosti financovania týchto opatrení prostredníctvom
eurofondov. Na riešenie tejto situácie sa dal vypracovať projekt, ktorý bude slúžiť ako podklad na
riešenie pri podaní projektu. Obec chce mať projekt pripravený tak, že keď vyjde výzva na realizáciu
protipovodňových opatrení, môžeme tento projekt podať.
Zápisnica OZ z 05.06.2019
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Projekt bol k dispozícii na nahliadnutie počas OZ. Obsahom projektu je návrh odvodnenia v lokalite
pri kostole a pri tzv. „strednej zastávke“.
Starosta poďakoval kontrolórke za účasť na OZ, o 19:00 kontrolórka odchádza.
Starosta dal hlasovať za schválenie projektu na vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonec.
Uznesenie č. 20/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
opatrenia v intraviláne obce Jablonec.

schvaľuje projekt na vodozádržné

K bodu 11 programu
Rôzne
Starosta vyzval prítomných, aby predniesli svoje požiadavky a pripomienky prípadné postrehy zo
života obce a na jeho zlepšenie.
Pani Horváthová sa chcela prihovoriť za generáciu seniorov a budúcich seniorov a za vybudovanie
denného stacionára, prípadne domu seniorov, alebo niečo na princípe opatrovateľskej služby.
Navrhla kúpiť staršiu nehnuteľnosť v Jablonci, ktorá by sa prerobila na stacionár alebo podobné
zariadenie, ktoré by slúžilo starším. Pani Horváthová navrhovala varianty prípadného stacionára,
celodenného ubytovania seniorov a pod. Upozorňovala, že vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje
a mladá generácia nemá priestor na starostlivosť o svojich blízkych, keďže ich viaže veľakrát splácanie
vlastných hypoték a pod.
Starosta reagoval, že chce v spolupráci s Budmericami chce získať objekt „Silnicu“ ako budúci dom
seniorov pre občanov z okolitých obcí, všetko si to však vyžaduje obrovskú administratívu, odborných
pracovníkov, špecialistov, pomoc BSK a ďalších zložiek. Starosta si uvedomuje, že je to zložité, ale
zároveň je krásne starať o starších ľudí, ktorí nám toho veľa odovzdali, len na všetko sú prísne
pravidlá, ktoré nie je jednoduché splniť.
Sami na obci vidíme už potrebu terénneho sociálneho pracovníka, nakoľko aj v našej obci už sú
občania, u ktorých si vieme predstaviť využitie tejto služby. Tá potreba sa stáva akútnou. Žiaľ štát
nám prenáša rôzne kompetencie, ktoré máme ako obec vykonávať, ale nie je k tomu adekvátne
finančné krytie a ani personálne.
Záujem o objekt „Silnice“ má viacero obcí s cieľom vybudovať spoločný dom seniorov. Budova je
majetkom štátu, nie je využívaná a štát má zbytočne náklady len na strážnu službu.
Starosta dal hlasovať za pripomienky a návrhy občanov.
Uznesenie č. 21/2/2019: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.

Rokovanie bolo ukončené o 19:30 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 05.06.2019
Zápisnica OZ z 05.06.2019
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Poslanci OZ
Denisa Holanská
Mgr. Andrej Jarábek
Vladislav Delinčák
Helena Mackurová
Rudolf Kucman
Alexander Hagara
Matej Horváth
Vysvetlivky:
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Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- „cd“ s nahrávkou zasadnutia
- Materiály k bodom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Mgr. Andrej Jarábek

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

Denisa Holanská

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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