OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/,
konaného 24.11.2016 o 18:30 v budove Spoločenského domu v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Zapisovateľka Mgr. Jana Jašurková
Účtovníčka OÚ Jana Zápražná
Prevádzkovateľ vodovodu v Jablonci RNDr. Peter Vyskočil
Novovymenovaný poslanec Ján Meszároš
Občania obce – podľa prezenčnej listiny
Hlavná kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová sa ospravedlnila
Poslanec Ing. Matúš Fekete sa ospravedlnil
Poslanec Marek Dzíbela sa ospravedlnil

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Menovanie nového poslanca OZ v Jablonci
Sľub náhradníka na uvoľnený post poslanca OZ
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Správy z kontrol Hlavnej kontrolórky obce
Zásady odmeňovania poslancov
Úprava rokovacieho poriadku
Obecný vodovod
Návrh na kúpu pozemku pre obec
Prezentácia škôlky
Rôzne
Záver

K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Piate riadne zasadnutie OZ o 18:37 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ a ostatných obyvateľov a hostí.
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.
Starosta prečítal navrhovaný program rokovania OZ a vzhľadom na to, že na obecný úrad bola
doručená žiadosť p. Ing. Matúša Feketeho vo veci „vzdanie sa mandátu poslanca“, dal návrh na
doplnenie programu rokovania, kde bodom č. 2 bude menovanie nového poslanca obecného
zastupiteľstva, bod 3 bude sľub náhradníka na uvoľnený post poslanca OZ. Pôvodne navrhovaným
bodom programu sa posunie len poradie. Starosta dal hlasovať za takto upravený program
zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.
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Uznesenie č. 49/5/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
zasadnutia OZ 24.11.2016.

s ch v a ľ u j e

upravený program

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing. Pavlínu Bulejčíkovú a p. Martina Richnáka MBA, za
zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 50/5/2016: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Ing. Pavlínu Bulejčíkovú a Martina Richnáka MBA.
K bodu 2. Programu:
Menovanie nového poslanca
Starosta informoval prítomných poslancov a obyvateľov obce o doručení žiadosti poslanca Ing.
Matúša Feketeho o vzdaní sa mandátu poslanca. Ako náhradník podľa výsledku volieb zo dňa
15.11.2014 je Ján Meszároš ml., ktorému bol odovzdaný list s touto informáciou a post náhradníka
obecného zastupiteľstva prijal. Poslancovi Ing. Matúšovi Feketemu starosta poďakoval za doterajšiu
spoluprácu a oznámil, že rešpektuje jeho rozhodnutie vzdať sa mandátu poslanca.
K bodu 3. Programu:
Sľub nového poslanca
Starosta vyzval p. Jána Meszároša k zloženiu poslaneckého sľubu. Ján Meszároš prečítal sľub podľa §
26 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov, podpísal príslušné
dokumenty. Novovymenovanému poslancovi starosta zablahoželal, privítal ho v kruhu poslancov
Obecného zastupiteľstva v Jablonci a zaželal mu veľa úspechov v jeho poslaneckej činnosti.
K bodu 4. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Na štvrtom riadnom zasadaní OZ boli prijaté uznesenia
č. 37/4/2016, 38/4/2016, 39/4/2016, 40/4/2016, 41/4/2016, 42/4/2016, 43/4/2016, 44/4/2016,
45/4/2016, 46/4/2016, 47/4/2016, 48/4/2016, všetky uznesenia zo 4.riadneho zasadnutia sú splnené.
Zoznam uznesení je prílohou zápisnice a bol aj 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. 51/5/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
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K bodu 5. Programu:
Správy z kontrol hlavnej kontrolórky obce
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky bola vykonaná kontrola na obecnom úrade
vo veci zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok a dodržiavanie termínov ich zverejňovania. Druhá
kontrola bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem a interných
predpisov v súvislosti s využívaním služobných motorových vozidiel. Pani Ing. Gergelová je PN, preto
starosta odovzdal slovo Janke Zápražnej. Pani Zápražná oboznámila prítomných, čo bolo predmetom
kontroly, správa z kontroly bola odoslaná poslancom mailom 10.11.2016, má 5 strán, je prílohou
zápisnice. Kontrolovali sa všeobecne záväzné nariadenia, ich znenia, zverejnenia a pod., kontrolórka
sa vyjadrila, že ich považuje za dostačujúce. Vo veci zverejňovania termínov zasadnutí Obecného
zastupiteľstva si obec splnila svoju povinnosť uznesením č. 58/4/2015, ktorým sa schválil plán
zasadnutí a pracovných stretnutí na rok 2016. Kontrolórka odporučila prehodnotiť 15 dňovú lehotu
zverejňovania termínu konania OZ a upraviť rokovací poriadok v zmysle odporúčania. Odporučila
vytvoriť na webovej stránke obce samostatnú sekciu v súvislosti s predajom majetku obce. PDF
dokumenty zverejňované na webovom sídle obce majú byť vo formáte PDF s možnosťou
vyhľadávania, čo momentálne nie je. Objednávky sa zverejňujú raz mesačne tabuľkovou formou, čo
je však v rozpore so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov. Kontrolórka odporúča zverejňovať objednávky v lehote stanovenej zákonom. Faktúry sú
zverejňované tabuľkovo, posledná FA bola zverejnená k 30.11.2016, ku dňu kontroly neboli zistené
žiadne nezverejnené faktúry, kontrolórka považuje zverejňovanie za dostatočné aj keď s malými
chybami. Pri kontrole služobných vozidiel bola kontrola zameraná na existenciu internej smernice,
kontrola PZP, spôsob zaobstarania vozidiel. Chýbajú doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti
šoféra. Odporúčanie kontrolórky je zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov na BOZP a doplniť
chýbajúce veci popísané v kontrolnom zázname. Po informácii o kontrole dal starosta hlasovať za
správu o činnosti hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/1
6

Uznesenie č. 52/5/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu č. 3 a 4
z kontrolnej činnosti v roku 2016 hlavnej kontrolórky obce.
K bodu 6. programu:
Zásady odmeňovania poslancov
Starosta odovzdal slovo p. Zápražnej, ktorá informovala prítomných, že existujúce Zásady
odmeňovania poslancov zo dňa 26.11.2014 1/2104/OZ, nie sú v súlade so zákonom, nakoľko pri
stanovení odmeny sa musí prihliadať, ako si plní poslanec svoje povinnosti. Podľa usmernenia zo
sociálnej poisťovne poslanec nemá právne postavenie zamestnanca (t.j. nemusí sa prihlasovať do
sociálnej poisťovne) len vtedy, ak vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny, preto OZ
vydáva smernicu, v ktorej stanoví zásady odmeňovania v zmysle platnej legislatívy.
P. Zápražná vysvetlila zmenu v odmeňovaní poslancov v smernici „Zásady odmeňovania poslancov OZ
Jablonec“. V prípade vzdania sa odmeny si poslanec podá vyhlásenie na obecný úrad, ktorá sa riadne
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zaeviduje v registratúre, čo slúži aj ako dôkaz v prípade kontroly zo sociálnej poisťovne. Starosta dal
hlasovať za upravené zásady odmeňovania poslancov OZ v Jablonci.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 53/5/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Jablonec.
K bodu 7. programu:
Úprava rokovacieho poriadku
Dodatok k rokovaciemu poriadku bol vytvorený na základe odporúčania hlavnej kontrolórky obce
v správe z kontroly č. 3/2016, kde odporučila skrátiť lehotu zverejňovania termínu konania
zasadnutia obecného zastupiteľstva z 15 dní na kratšiu. Lehota 15 dní bola nad rámec zákona.
Poslanci boli s dodatkom č. 1 k Rokovaciemu poriadku oboznámení mailom 10.11.2016 a mali
k predmetnej záležitosti aj pracovné stretnutie. Ostatné body rokovacieho priadku zostávajú
nezmenené a v platnosti. K navrhovanej zmene mala pripomienku počas rokovania Obecného
zastupiteľstva Ing. Bulejčíková, ktorá návrh skrátenia lehoty zverejnenia termínu rokovania tri dni
považuje za nelogický, nakoľko v Rokovacom poriadku v § 5 bod 4 sa hovorí, že návrh ostatných
bodov programu sa doručuje písomne 5 dní pred plánovaným zasadnutím OZ.
Mgr. Jašurková doplnila, že do konania OZ nikto neposlal žiadnu pripomienku s inak upraveným
návrhom dodatku, preto návrh dodatku na rokovanie OZ je v znení, ako bol poslancom zaslaný
mailom 10.11.2016. Nakoľko počas rokovania OZ poslanci navrhli iné znenie, dohodlo sa, že dodatok
č. 1 k Rokovaciemu poriadku sa bude schvaľovať na ďalšom zastupiteľstve 14.12.2016 v zmysle
doplnených pripomienok. V tomto bode sa nehlasovalo.
K bodu 8. programu:
Obecný vodovod
Starosta odovzdal slovo p. RNDr. Vyskočilovi, ktorý je prevádzkovateľom vodovodu v obci Jablonec.
RNDr. Vyskočil v krátkosti informoval, aké zmeny nás čakajú v nasledujúcom roku 2017. Zmení sa
spôsob fakturácie, kde do vyúčtovania pôjde tzv. fixná zložka a variabilná zložka. Fixná zložka sa bude
účtovať ako platba za každé miesto pripojenia bez ohľadu na spotrebu vody a variabilná zložka bude
obsahovať o spotrebe vody v metroch kubických a platbu za skutočne spotrebovanú vodu. Do konca
septembra 2017 sa musí urobiť hydrogeologický prieskum vrtu, cena za prieskum je cca 7000 EUR.
Cenu vody stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO), spôsob výpočtu je
zložitý, ale je zverejnený vo vyhláške č. 225/2016 na stránke úradu. Do ceny vody vstupujú náklady
s výrobou a dodávkou vody, odpisy. Pre obec vyplýva povinnosť urobiť hydrogeologickú skúšku vrtu,
inak stratí povolenie na odber vody platnosť a obec by nemohla prevádzkovať vodovod.
Mgr. Jašurková doplnila, že 26. a 27.10.2016 bol robený odpis vody, cena za meter kubický vody je
tento rok 0,70€ a nadspotreba vody za meter kubický je 1,00€. Spotreba vody na osobu a rok je
stanovená na 60m3, ÚRSO nám poslalo rozhodnutie o cene vody do konca roka 2016 0,8079€/m3 ako
maximálnu cenu, ktorú môže obec uplatniť pri zúčtovaní. Obec zatiaľ neuplatňovala navýšenú cenu
vody. Cieľom bolo navýšenie ceny uplatniť s platnosťou od 01.01.2017, čo však nie je možné, nakoľko
rozhodnutie o cene z ÚRSO je platné do konca roka 2016. Na stanovenie novej ceny si musíme počkať
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na rozhodnutie z ÚRSO, ktoré bude mať platnosť od 01.01.2017. Obec pripravuje VZN o obecnom
vodovode, jeho návrh bude riadne zverejnený, pripomienky sa môžu posielať aj mailom.
Starosta doplnil informáciu, že je voda je pravidelne kontrolovaná z hygieny a je v úplnom poriadku
a nezávadná. Ďalej starosta pripomenul, že je v pláne postupne meniť vodomery, ktoré sú staré a
takisto treba premýšľať nad tvorbou rezervného fondu pre spravovanie obecného vodovodu.
Rezervný fond by sa primárne používal na opravy vodovodu, údržby a všetky veci s tým súvisiace.
Účtovníčka p. Zápražná doplnila, že výmena vodomera a cena práce sa odhaduje na 50€ až 70€,
v obci je asi 370 vodomerov. Samozrejme nebudú sa meniť všetky vodomery súčasne, ale stanoví sa
harmonogram od najstarších existujúcich. Starosta konštatoval, že stanovenie ceny za meter kubický
nie je práve šťastné, nakoľko všetky náklady má znášať obec a cenu vody si stanoviť nemôže. Jeden
z prítomných občanov navrhol, či nie je možné do celkovej ceny premietnuť predpokladané náklady,
na čo p. Zápražná reagovala, že ÚRSO určuje cenu vody podľa skutočných nákladov za prechádzajúce
obdobie.
Starosta doplnil, že Bratislavská vodárenská spoločnosť (ďalej „BVS“) by náš vodovod do správy
neprevzala, nakoľko je vybudovaný už viac ako 25 rokov. Ak by na takéto prevzatie pristúpili, bolo by
to určite aj s riešením kanalizácie, čo by pre obec malo určite prínos. Obec si samostatne takúto
investíciu dovoliť nemôže. Starosta poďakoval p. RNDr. Vyskočilovi za účasť na OZ a užitočné
informácie ohľadom obecného vodovodu. Dal hlasovať za pripomienky a návrhy k obecnému
vodovodu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/1
6

Uznesenie č. 54/5/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci b e r i e n a v e d o m i e pripomienky
a návrhy k obecnému vodovodu.
K bodu 9. programu:
Návrh na kúpu pozemku pre obec
Starosta informoval, že obec má záujem o kúpu pozemku areálu bývalého kúpaliska. Pozemok je pre
obec zaujímavý aj tým, že Spoločenský dom je z časti vybudovaný na cudzom pozemku a kúpou
pozemku pre obec by sa vyriešil aj tento problém obce. Ako starosta obce hľadám možnosti riešenia
cez eurofondy, ale veľa projektov stroskotáva práve na tom, že obec nevlastní vhodný pozemok, čo
by sme vedeli vyriešiť práve kúpou tohto pozemku, ktorý by bol srdcom Jablonca. Realizovali by sme
na ňom miestne trhovisko, amfiteáter, oddychový park. Prepojený by bol aj s hokejbalovým ihriskom,
bola by to jedna súvislá plocha a otvorili by sa nám tým ďalšie možnosti v čerpaní eurofondov.
Majiteľ pozemku je naklonený predaju obci, nakoľko sa mu zámer využitia pozemku páči. Zároveň by
sa vyriešilo aj to, že na pozemku máme ako obec druhú studňu, je tam budova poľovného združenia,
prístupová cesta k nehnuteľnosti p. Horvátha. Po kúpe by boli spomínané nehnuteľnosti na obecnom
pozemku, čo by výrazne pomohlo v riešení ďalšieho využitia nehnuteľností, ktoré sú na predmetnom
pozemku umiestnené. Cena zverejnená na stránke realít je 150000€. Starosta navrhol 80600€
a podmienkou je splátkovým kalendár so splátkami vo výške 10000€ ročne na obdobie 8 rokov.
Poslankyňa Ing. Minaričová konštatovala, že nechce, aby si občania mysleli, že nemáme 14000€ na
vodu a na pozemok máme, ale kúpou pozemku by sa pre našu obec vyriešilo veľa vecí súčasne.
Zápisnica OZ z 24.11.2016

Strana 5

OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Parkovisko, centrum, pozemok pod Spoločenským domom, otvoril by sa priestor na uchádzanie
o fondy a aj poľovníci budú na našom obecnom pozemku. Poslankyňa p. Mackurová len doplnila, že
cena za pozemok je veľmi dobrá, nakoľko sa sama pohybuje v realitách a vie jeho cenu odhadnúť. Ing.
Minaričová doplnila, že pred samotnou realizáciou chce vidieť ešte zmluvu, na čo p. Jašurková
doplnila, že teraz sa vyjadrujeme len k zámeru kúpy a samotnú kúpu budeme schvaľovať po
vyjednaní podmienok. Všetky dostupné informácie budú prezentované poslancom aj občanom obce.
Starosta dal hlasovať, kto je za kúpu pozemku parcelné číslo 200/6 a parcelné číslo 200/1 v katastri
obce Jablonec, areál bývalého kúpaliska?
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 55/5/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e kúpu pozemkov p.č. 200/6
a 200/1 v katastri obce Jablonec.
K bodu 10. programu:
Prezentácia škôlky
Starosta odovzdal slovo p. Jašurkovej, ktorá uviedla prezentáciu o rekonštrukcii Materskej školy,
ktorá sa začala v roku 2015. Prezentácia je prílohou zápisnice.
K bodu 11. programu:
Rôzne
Starosta vyzval prítomných, aby predniesli návrhy a pripomienky na zlepšenie života v obci. Občania
sa zaujímali o rekonštrukciu škôlky a starosta im doplnil informácie, o ktoré mali záujem.
Starosta dal hlasovať za diskusné príspevky a podnety občanov prítomných na obecnom
zastupiteľstve. Prílohou zápisnice je aj zvuková nahrávka.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 56/5/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
od občanov obce.
K bodu 12. Programu:
Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom, občanom za účasť na zastupiteľstve, poďakoval za
podnetné návrhy, poprial ešte pekný zvyšok večera.
Rokovanie bolo ukončené o 20:39 hod.
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Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 24.11.2016
Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
49
50
51
Ing. Pavlína Bulejčíková
A
A
A
Marek Dzíbela
O
O
O
Ján Meszároš
A
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová A
A
A
Ján Podmanický
A
A
A
Martin Richnák MBA
A
A
A

Vysvetlivky:

52
A
O
Z
A
A
A
A

53
A
O
A
A
A
A
A

54
A
O
Z
A
A
A
A

55
A
O
A
A
A
A
A

56
A
O
A
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 2,3,4,5,6,7,10

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Ing. Pavlína Bulejčíková

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

Martin Richnák MBA

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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