OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/,
konaného 30.10.2018 o 20:00 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
Poslankyňa Ing. Bulejčíková sa ospravedlnila
Poslanec Ján Meszároš sa ospravedlnil – príde počas rokovania OZ
Poslanec Ján Podmanický sa neospravedlnil

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o výške preddavkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
4. Správa z kontroly č. 3/2018 hlavnej kontrolórky obce Ing. Aleny Gereglovej.
5. Úpravy v rozpočte.
6. Schválenie smernice o spracovaní osobných údajov /GDPR/.
7. Schválenie zámeru obce Jablonec predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
8. Schválenie VZN č. 2/2018 o ustanovení poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce
Jablonec.
9. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na vyhliadkovú vežu.
10. Rôzne.
11. Záver.

K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Piate riadne zasadnutie OZ o 20:26 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčky obecného úradu, hosťa p. Gurčíka a ostatných prítomných obyvateľov.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 4 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Starosta prečítal navrhovaný program rokovania a dal hlasovať za program zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 32/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
30.10.2018 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing.
Miroslavu Minaričovú a p. Martina Richnáka MBA. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
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Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 33/5/2018: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Ing. Miroslavu Minaričovú a Martina Richnáka MBA.
K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na štvrtom riadnom zasadnutí OZ v roku 2018 boli prijaté uznesenia č. 25/4/2018, 26/4/2018,
27/4/2018, 28/4/2018, 29/4/2018, 30/4/2018, 31/4/2018.
Všetky uznesenia zo 4. 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.

4/0/0
4

Uznesenie č. 34/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o výške preddavkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
Na základe chodu jedálne a praktických skúseností s financovaním režijných nákladov jedálne obec
pristúpila k úprave platieb za režijné náklady a to tak, že v pásmach stravníkov od 2-6 rokov, od 6-11
rokov, od 11-15 rokov sa režijné náklady upravujú z pôvodnej sumy 1€ mesačne na sumu 0,15€ za
odobratú stravnú jednotku. V pásme dospelých stravníkov k zmene neprišlo. Návrh dodatku č. 1
k VZN č.3/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli 30.08.2018 na 15 dní, pripomienku zaslala
ekonómka obce Mgr. Miriam Májeková, ktorá navrhla úpravu tabuliek v prílohe č. 1 predmetného
VZN. Navrhované zmeny boli zverejnené a zaslané poslancom OZ. Žiadne iné pripomienky sme
nezaznamenali. Starosta dal hlasovať za schválenie dodatku č. 1.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 35/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní schvaľuje Dodatok č. 1
k VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec spolu s upravenou prílohou
č. 1.
K bodu 4. programu:
Správa z kontroly č. 3/2018 hlavnej kontrolórky obce Ing. Aleny Gergelovej.
Starosta odovzdal slovo Ing. Alene Gergelovej
Hlavná kontrolórka obce robila náhodnú kontrolu stavu pokladne, kontrola bola ukončená bez závad.
Kontrolórka konštatovala, že stav hotovosti v pokladni sedel so stavom v účtovníctve. Starosta dal
hlasovať.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 35/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č.
3/2018 hlavnej kontrolórky obce Ing. Aleny Gergelovej.
K bodu 5. programu:
Úpravy v rozpočte.
Starosta odovzdal slovo Mgr. Miriam Májekovej.
Mgr. Májeková upresnila úpravy v rozpočte s poradovým číslom 6, 7, 8, 9, 10, kde sa na úrovni
kapitálových príjmov upravil rozpočet ako zvýšenie príjmu z dotácií a transferov, následné naviazanie
na výdavky, ktoré sú účelovo určené, ako napríklad nákup interaktívnej tabule do Materskej školy.
Úprava v rozpočte č. 10 je podmienená schvaľovaním OZ, rozpočet bol schválený na úrovni hlavnej
kategórie, je predpoklad nárastu príjmu podielových daní. Na úrovni kapitálových príjmov neprišlo
k žiadnym zmenám. Zvýšenie výdavkov je kryté nárastom podielových daní. Jedná sa o výdavky na
spolufinancovanie obcou v prípade investícií do detského ihriska a náučného chodníka. Všetky zmeny
rozpočtu s vysvetlivkami boli doručené mailom poslancom OZ na oboznámenie. K navrhovaným
zmenám nemali poslanci žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať za schválenie zmeny rozpočtu č.
10 a berie na vedomie zmenu rozpočtu č. 6, 7, 8 a 9.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 37/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní s c h v a ľ u j e zmenu
rozpočtu č. 10 a berie na vedomie zmeny rozpočtu č. 6, 7, 8, 9 v roku 2018.
K bodu 6. programu:
Schválenie Smernice o spracovaní osobných údajov /GDPR/.
Starosta odovzdal slove Mgr. Jane Jašurkovej.
Zákon o ochrane osobných údajov vychádza zo všeobecného nariadenia EU na ochranu osobných
údajov tzv. smernica GDPR. Týka sa všetkých subjektov, ktoré spracúvajú osobné údaje. Definuje
práva občanov EÚ, ktorých sa údaje týkajú. Zároveň prevádzkovateľom a sprostredkovateľom týchto
údajov ukladá ich povinnosti. Obec vstúpila do kooperácie s obcami Vištuk, Báhoň, Píla, Štefanová
a ďalšími, na vypracovanie smernice GDPR. Smernicu pre obce vypracovala spoločnosť COMPECO
BREZNO s.r.o. za zvýhodnených podmienok. Smernicu vydáva starosta a poslanci ju berú na vedomie.
Všetkým poslancom bola zaslaná mailom a poslancovi p. Podmanickému vhodená fyzicky do jeho
poštovej schránky. Starosta dal hlasovať za smernicu GDPR.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 38/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie Smernicu o spracovaní
osobných údajov v systémoch obce Jablonec.
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K bodu 7 programu
Schválenie zámeru obce Jablonec predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Starosta informoval prítomných, že dlhodobo sa obec zaoberá riešením nevysporiadanýh pozemkov
pod tzv. družstevnými bytovkami. Zámer predaja pozemkov bol zverejnený 1.10.2018 a rovnako
zaslaný poslancom OZ mailom. Všetkým poslancom je problematika okolo predaja obecných
pozemkov dobre známa, nakoľko ju niekoľkokrát rozoberali na pracovných stretnutiach a aj na
stretnutí s vlastníkmi bytov, ktoré sú na predmetných pozemkoch. Starosta dal hlasovať za schválenie
zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mgr. Jašurková upozornila, že nie
je možné hlasovať za schvaľovanie zámeru, nakoľko sa jedná o majetok obce a zodpovedajúce
kvórum je trojpätinová väčšina všetkých poslancov, čo je v prípade obce Jablonec 5 poslancov a na
zasadnutí boli do tejto chvíle prítomní 4 poslanci. Starosta preto odložil hlasovanie za schválenie
zámeru do času, kým sa dostaví poslanec Ján Meszároš, čím bude pri hlasovaní dodržané zákonom
stanovené kvórum.
K bodu 8 programu
Schválenie VZN č. 2/2018 o ustanovení poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec
Starosta oboznámil prítomných, že na niekoľkých pracovných stretnutiach s poslancami preberali
zavedenie poplatku za rozvoj, nakoľko na Južnej strane Jablonca je schválená nová výstavba a bude
treba aj v tejto časti vybudovať chodníky a ďalšiu infraštruktúru. Ďalším dôvodom je aj to, že štát
postupne presúva stále viac kompetencií na obce, ale nedáva k tomu adekvátne finančné krytie
a nepriamo tak žiada, aby sa obce starali o všetko samy. Problémom našej malej obce je aj to, že
ľudia, ktorý si kúpia pozemok, postavia dom, žijú v obci, ale nemajú tu trvalý pobyt. Podielové dane
za takýchto občanov do obce neprídu. Požiadavky však smerom obci majú rovnaké ako obyvatelia
s trvalým pobytom. Chcú lepšiu infraštruktúru, obchody, občiansku vybavenosť, bezpečné chodníky
pre ich deti, možnosti oddychu a relaxácie po práci. Poplatok za rozvoj je presne stanovený len na
krytie presne stanovených investícií. Nie je možné použiť ho inak. Využitie tohto poplatku, teda jeho
výber a následné použitie je možné skontrolovať aj na zverejnenom rozpočte. Na IBV Sever v časti,
kde má postavený dom p. Ing. Kročková sa budú stavať ďalšie štyri domy. Obyvatelia tejto časti majú
požiadavku na vybudovanie odvodňovacieho kanála. Ďalej je potrebné vybudovať chodník od novej
zastávky na IBV Sever. Vybudovanie chodníkov sa rozdelí na etapy, aby to nebolo tak finančne
náročné.
K zverejnenému návrhu VZN č. 2/2018 o ustanovení poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce
Jablonec prišli dve pripomienky a to od p. Ing. Heleny Kročkovej a Mgr. Brazdilovej Eleny. Poslanec p.
Ján Meszároš sa vyjadril, že so zavedením poplatku nesúhlasí. Jeho stanovisko nie je možné hodnotiť
ako pripomienku, nakoľko nespĺňa náležitosti pripomienky, berieme to však na vedomie ako
vyjadrenie názoru poslanca OZ. Písomné pripomienky sú prílohou zápisnice.
Starosta obce sa k pripomienkam vyjadril, že obe sú od občanov bez trvalého pobytu v našej obci.
Obec nebude rozdeľovať Jablonec na územné časti, aby stanovenie poplatku bolo určené len na
nejakú časť Jablonca. V pripomienke p. Kročkovej bolo okrem iného spomenuté aj to, že ona ako
vlastník pozemku už niečo také raz platila. Bolo to na siete a cesty. Bližšie je to špecifikované
v pripomienke. Pripomienku p. Brazdilovej prišiel podporiť manžel p. Ing. Brazdil, ktorý navrhoval
rozdelenie obce na časti a tým aj zavedenie poplatku v jednotlivých častiach obce. Vyjadril sa, že
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zaťaženie poplatníka je dosť vysoké a jedná sa o mladé rodiny. Spomínal aj podmienku vybudovania
studne, ktorá je finančne náročná. Starosta len doplnil, že vodovod bol vybudovaný v osemdesiatych
rokoch, kedy počet trvalo žijúcich obyvateľov bol okolo 600. Dnes máme 1037 obyvateľov a ďalších
200 neprihlásených, ľudia majú vybudované zavlažovania, bazény a pod. Ako starosta by som bol rád,
ak by som obec zdedil s kanalizáciou, chodníkmi, školou a škôlkou a ďalšou hotovosťou 200tis. Eur na
účte. Žiaľ, nestalo sa tak a preto sa s týmito problémami boríme každý deň. Len vďaka dotácii
z ministerstva financií vo výške 12000 eur sme mohli urobiť záchranné práce na vodojeme, ktoré boli
nevyhnutné. Je to náš zdroj pitnej vody. Kedysi ľudia v Jablonci mali napojenie na polievanie záhrad
z potoka. Dnes je stav vody taký, že od marca idú obe studne naplno, aby bola voda 24 hodín
dostupná. Stavebník si musí zvážiť aké poplatky a náklady ho čakajú, keď bude stavať svoju
nehnuteľnosť v našej obci. Pozemok je lacnejší ako napr. v Cíferi, čo sa však nedá veľmi porovnávať.
Vstupuje do toho veľa ďalších faktorov ako je prístupnosť spojov, doprava, občianska vybavenosť.
Poslanec Dzíbela doplnil, že je možné studňu vybudovať aj spoločne tak, že dvaja susedia sa dohodnú
a studňu vybudujú pre dve nehnuteľnosti spoločne. Tým by sa náklady na vybudovanie studne znížili.
Je to na zvážení stavebníka. V čase, keď staval dom p. Dzíbela podmienka vybudovania studne
nebola, ale teraz chápe, prečo je to tak. Po rozsiahlej diskusii dal starosta hlasovať za schválenie VZN
č. 2/2018 o ustanovení poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 40/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje VZN č.2/2018 o ustanovení
poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
K bodu 9 programu
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na vyhliadkovú vežu.
Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť dobrovoľnú zbierku podľa zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov /§11 ods.4 b)/. Na pracovných stretnutiach poslancov boli
tieto možnosti prerokované a OZ je naklonené takúto dobrovoľnú zbierku zrealizovať s cieľom
vybudovania vyhliadkovej veže na bývalej skládke „Hlboká“, z ktorej vznikol lesopark a bude súčasťou
Jabloneckého náučného cyklochodníka. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 41/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje dobrovoľnú zbierku podľa § 11
ods.4 b) zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení, s cieľom zrealizovať vyhliadkovú vežu
v lesoparku Hlboká.
K bodu 10 programu
Rôzne
Starosta vyzval prítomných, aby predniesli návrhy a pripomienky na zlepšenie života v Jablonci. Ďalej
informoval, že vďaka novému zákonu o odpadoch sú navýšené poplatky o 100% na skládkovanie, čo
Zápisnica OZ z 30.10.2018
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sa prejaví aj na poplatku za odpad v našej obci. Problém je v triedení odpadu. Veľmi dlho trvala
komunikácia s prevádzkovateľom zbernej spoločnosti. Mgr. Hinčeková doplnila, že až po urgencii cez
riaditeľa zberovej spoločnosti boli do našej obce dodané kontajnery na sklo a papier. Problémom je,
že zberová spoločnosť neváži pri odbere vyseparovaný odpad. Je reálny predpoklad navyšovania
poplatku za vývoz odpadu. Starosta dal hlasovať za návrhy a pripomienky občanov.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

4/0/0
4

Uznesenie č. 42/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
O 21:52 odchádza kontrolórka obce a zároveň je prerušené rokovanie do príchodu poslanca p. Jána
Meszároša, aby bolo možné hlasovať za schválenie zámeru predaj majetku obce Jablonec.
O 21:57 prichádza na rokovanie poslanec Ján Meszároš. Obecné zastupiteľstvo je tým pádom
uznášaniaschopné aj vo veci schvaľovania predaja obecného majetku, teda spĺňa podmienku
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov OZ. Prerušené rokovanie pokračuje.
Starosta dal hlasovať za schválenie zámeru obce Jablonec predať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 39/5/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje zámer predať vyššie uvádzaný
majetok 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), 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 11 programu
Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na rokovaní OZ. Vyjadril poďakovanie
poslancom, pre ktorých bolo toto rokovanie posledné v ich volebnom období, nakoľko ďalej
nekandidujú na post poslanca OZ. Poďakoval im za štyri roky spolupráce, ktorá nebola vždy
jednoduchá, ale v zásade sa vždy zastupiteľstvo zhodlo a rozumne pristúpilo k veciam a Jablonec sa
posunul vpred. Zaželal im, aby sa im v našej obci dobre žilo. Poďakoval za spoluprácu aj kontrolórke
Ing. Alene Gergelovej, zamestnancom obce a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na
zveľaďovaní obce za posledné 4 roky.
Rokovanie bolo ukončené o 22:00 hod.

Zápisnica OZ z 30.10.2018

Strana 6

OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 30.10.2018
Poslanci OZ
32 33 34
Ing. Pavlína Bulejčíková
O O O
Marek Dzíbela
A A A
Ján Meszároš
O O O
Helena Mackurová
A A A
Ing. Miroslava Minaričová A A A
Ján Podmanický
O O O
Martin Richnák MBA
A A A
Vysvetlivky:

35
O
A
O
A
A
O
A

36
O
A
O
A
A
O
A

37
O
A
O
A
A
O
A

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

38
O
A
O
A
A
O
A

39
O
A
A
A
A
O
A

40
O
A
O
A
A
O
A

41
O
A
O
A
A
O
A

42
O
A
O
A
A
O
A

"A"
"N"
"Z"
"O"
"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.

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Martin Richnák MBA

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

Ing. Miroslava Minaričová

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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