OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020 /ďalej len
„OZ“/, konaného 06.03.2020 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
Hlavná kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová

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

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Správa z kontroly č. 4/2019 /hlavná kontrolórka obce/.
Správa z kontroly č. 5/2019.
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
Schválenie dodatku č. 2 k VZN obce Jablonec č. 2/2016
Zmeny rozpočtu.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Prvé riadne zasadnutie OZ o 18:00 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčky obecného úradu, hlavnú kontrolórku a ostatných prítomných obyvateľov.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 6 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanec Mgr. Andrej Jarábek bol ospravedlnený z dôvodu PN.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Starosta prečítal navrhovaný program a dal hlasovať za program zasadnutia OZ 06.03.2020.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 1/1/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
06.03.2020 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p.
Alexandra Hagaru a p. Mateja Horvátha. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.
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Uznesenie č. 2/1/2020: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Alexandra Hagaru a Mateja Horvátha.

zapisovateľa Mgr. Janu

K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí OZ v roku 2019, ktoré bolo štvrtým zasadnutím v roku 2019,
boli prijaté uznesenia č. 35/4/2019 – 51/4/2019. Všetky uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia v roku
2019 sú splnené. Zoznam uznesení je prílohou zápisnice a bol k nahliadnutiu počas rokovania OZ.
Zo zastupiteľstva /tretieho v poradí v roku 2019, neboli splnené uznesenia a to:
Uznesenie č.28/3/2019 – predaj majetku obce /pozemok pod garážou p. Ochabovej/, rozhodnutie
z katastra bolo vydané 11.12.2019 – splnené uznesenie,
Uznesenieč. 29/3/2019 – predaj majetku obce /pozemok pod garážou r. Bednárovskej/ , rozhodnutie
z katastra bolo vydané 11.12.2019- splnené uznesenie,
Uznesenie č. 33/3/2019 -schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu /stavebný úrad/,
zmluva je podpísaná všetkými starostami dotknutých obcí, ktorých sa zmluva o zriadení spoločného
stavebného úradu týka. Zmluva bola zverejnená 20.12.2020 pod číslom ROK 2019/086/OCUJA,
uznesenie je teda splnené.
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. 3/1/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Správa z kontroly č.4/2019 /hlavná kontrolórka obce/.
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Alenke Gergelovej, ktorá prítomným oznámila,
že bola ukončená kontrola č. 4, ktorá bola zameraná na kontrolu plnenia uznesení. Bolo tam jedno
kontrolné zistenie nesplneného uznesenia o zriadení komisií. Komisie zo zákona nemusia byť,
povinná je iba jedna komisia a to komisia na ochranu verejného záujmu. Starosta doplnil, že sa
s poslancami dohodol na spoločnom rozhodovaní a preberaní problémov obce. Starosta dal hlasovať
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 4/1/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č.
4/2019 hlavnej kontrolórky obce.
K bodu 4. programu:
Správa z kontroly č. 5/2019 /hlavná kontrolórka obce/
Ing. Alena Gergelová informovala, že kontrolovala vedenie pokladne a ako celok hodnotí vedenie
pokladne za dobré. Boli tam dve kontrolné zistenia, jedno prekročenie stanoveného limitu pokladne
a jeden chýbajúci podpis, čo však nie sú to závažné porušenia.
Zápisnica OZ zo 6.3.2020
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Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 5/1/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č.
5/2019 hlavnej kontrolórky obce.
K bodu 5. programu:
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.
Ing. Alena Gergelová informovala, že zákon jej ukladá povinnosť, že do 60 dní podať správu, čo
urobila za predchádzajúci rok. V správe sa píše, aké kontroly robila, čo urobila naviac, vydala
stanovisko k záverečnému účtu a pod.
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
6/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
6
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 6/1/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu o činnosti hlavnej
kontrolórky obce za rok 2019.
Starosta poďakoval kontrolórke za jej prácu a účasť na zastupiteľstve, kontrolórka obce odchádza zo
zastupiteľstva o 18:09 hod.
K bodu 6. programu:
Schválenie dodatku č. 2 k VZN obce č. 2/2016
Starosta odovzdal slovo Mgr. Hinčekovej, ktorá doplnila. Že 21.8.2019 bola schválená novela zákona
o pohrebníctve, kde sa ponechalo na rozhodnutí obcí a miest stanovenie ochranného pásma pri
pohrebisku. V našej obci sme ochranné pásmo navrhli na 10 metrov. Návrh dodatku bol zverejnený
20.02.2020 na úradnej tabuli obce a webe obce. K návrhu neprišli žiadne pripomienky, preto dal
starosta hlasovať za schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 7/1/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) prerokovalo návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebiska
b) schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebiska v obci Jablonec
K bodu 7. programu
Zmeny rozpočtu.
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Starosta odovzdal slovo Mgr. Miriam Májekovej, ekonómke obce. Informovala, že zmena rozpočtu č.
1 v roku 2020 je zmena účelových prostriedkov a túto zmenu berie OZ na vedomie. Zmena rozpočtu
č. 2/2020 podlieha schvaľovaniu OZ. Zmeny rozpočtu sú prílohou zápisnice. Starosta dal hlasovať za
zmeny rozpočtu č. 1/2020 a 2/2020.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 8/1/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu č. 1/2020,
b) s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu č. 2/2020 podľa prílohy.
K bodu 8. programu
Rôzne
Starosta odovzdal slovo p. Hinčekovej, ktorá doplnila informáciu k verejnému zhromaždeniu, na
ktorom sa p. Zápražný pýtal, prečo obec nevymáha dlžné čiastky od neplatičov. Upomienky sa
zasielajú 2x ročne, druhé upomienky boli zasielané aj s pokutou 10€, všetko bolo zverejnené na
obecnej stránke, na obecnom FB, občanov sme upozorňovali aj cestou miestneho rozhlasu. Obecnú
stránku sme rozšírili o informácie o obecnom vodovode, kde sú zverejnené aj všetky rozbory vody,
komunálny odpad, poplatok za psa a pod. V mnohých prípadoch sa nám stalo, že ľudia zaplatili dlžnú
čiastku a pokutu už nie. Spustila sa lavína telefonátov a mailov, ale všetci boli informovaný. Tým, že
nezaplatili pokutu nám vznikol ďalší nedoplatok. Ľudia sa vyhovárali, že o tom nevedeli. Ďalej
informovala, že sa zvyšoval poplatok za odpad, ale tieto peniaze sa nedajú nijako inak použiť len na
úhradu nákladov za odvoz odpadu, ktoré obec platí, nie sú používané na iné účely. Zákon to
nedovoľuje.
Starosta odovzdal slovo Mgr. Jašurkovej, ktorá doplnila: na základe správy z kontroly č. 4/2019
hlavnej kontrolórky obce nám bolo doporučené zrušenie uznesenia č. 46/6/2018 – Obecné
zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje zriadenie komisií, nakoľko komisie neboli zriadené. Zároveň je
nutné vytvoriť komisiu na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. článok
7, ods. 5, na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podľa ktorého
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podáva „starosta obce komisii
obecného zastupiteľstva. Členom komisie môže byť iba poslanec, preto starosta do komisie navrhol
Vladislava Delinčáka, Rudolfa Kucmana, Mateja Horvátha a Alexandra Hagaru.
Starosta dal hlasovať za zriadenie komisie verejného záujmu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

6/0/0
6

Uznesenie č. 9/1/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie zriadenie komisie
verejného záujmu.
Ďalej Jašurková doplnila, že pri kontrole aktuálnosti VZN obce Jablonec zistila, že VZN č. 3/2008 zo
dňa 12.11.2008 a účinné od 01.01.2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
Zápisnica OZ zo 6.3.2020
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dochádzky v základnej škole je stále platné a máme nové VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jablonec, v ktorom nie je zrušovacie ustanovenie predchádzajúceho VZN. Preto navrhujem VZN č.
3/2008 zrušiť uznesením.
Starosta dal hlasovať za zrušenie VZN č. 3/2008 zo dňa 12.11.2008 o povinnom zápise dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
6/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
6
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 10/1/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zrušenie VZN č. 3/2008 zo
dňa 12.11.2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Starosta informoval o zriadení volebnej komisie na voľby do Národnej rady Slovesnkej republiky
v zložení: Predseda Alica Jašurková, podpredseda PaedDr. Ľudmila Krasňanová, členovia komisie boli
Lukáš Švončinár, Marta Feketová a Jana Planková. Zodpovednou osobou za voľby a ich prípravu bola
Mgr. Jašurková, ktorá bola aj zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie. Starosta poďakoval volebnej
komisiu za ich prácu a odovzdal slovo Mgr. Jašurkovej, ktorá informovala o priebehu parlamentných
volieb v obci Jablonec, ktoré sa konali 29.2.2020. Celkový priebeh volieb bol pokojný a zároveň
náročný, nakoľko bola vysoká účasť voličov. Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov bol 807,
z toho bolo 32 voličov, ktorí volili na základe vydaného voličského preukazu. Počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní bol 581, z toho bolo 5 obálok z cudziny. Účasť na voľbách bola 72%. Počet
platných odovzdaných hlasov bol 578 a počet neplatných hlasov bol 3. Celkové výsledky volieb:

Por.
číslo

počet
získaných
hlasov

číslo strany
pod ktorým
kandidovala
vo voľbách

Názov strany

% z celkových
platných hlasov

1.

219

11

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
((OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA

37,89

2.

83

19

SMER-sociálna demokracia

14,36

KOTLEBOVCI-Ľudová strana Naše
Slovensko

11,59

3.

67

24

4.

52
35

4
3

35

12

17
16
16
14
12
6
2
1
1

9
6
15
17
2
25
5
1
14

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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SME RODINA
Sloboda a Solidarita

9
6,06

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLUobčianska demokracia

6,06

Slovenská národná strana
ZA ĽUDÍ
Kresťanskodemokratické hnutie
VLASŤ
DOBRÁ VOĽBA
Socialisti.sk
Slovenské hnutie obrody
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

99% - občiansky hlas

2,94
2,77
2,77
2,42
2,08
1,04
0,35
0,17
0,17
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1
1

20
21

SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby

HLAS ĽUDU

0,17
0,17

- obyvateľ p. Krchnák upozornil na nekalé praktiky občana, ktorý vylieval vedro s výkalmi
do WC na ihrisku, pričom po upozornení, že vykonáva niečo, čo nemá mu dotyčný pán
odpovedal, že sa nemá starať. P. Krchnák dotyčného pána nepoznal.
- Starosta doplnil, že WC neslúži len reštaurácii, ale aj celému športovisku, mamičkám,
ktoré chodia do klubu.
- Starosta informoval, že od kedy sa upozornilo na problém s ČOV, ktorá je pre bytovky
č. 205 a 208, funguje čistička funguje bez prerušenia. Čistička odpadových vôd bola budovaná
pri výstavbe bytovky č. 208, potom sa staval spoločenský dom a bytovka č. 205, následne
nové kabíny, ktoré tiež boli zvedené do čističky. V takomto stave som celú situáciu v roku
2014 prebral. Pán Lukačovič, ktorý mal na starosti čističku povedal, že to už nechce robiť,
nakoľko trávi celé víkendy na čističke. Obyvateľov bytoviek sme upozorňovali na problém
s čističkou na nástenkách v bytovke. O čističku sa stará p. Mackura, celé dni aj víkendy.
Nakoľko bola situácia neúnosná, obec napísala „poslednú výzvu“ ako upozornenie na zlý stav
s čističkou. Obec má s tým náklady, v krajnom prípade musíme volať firmu zo Senca, ktorá si
za svoje služby účtuje aj 800€. Iné obce, ktoré majú obecné byty, účtujú nájomníkom aj
stočné. Zatiaľ sme stočné neúčtovali, ale pristúpime k vyrubovaniu poplatku za stočné.
Poslanec Matej Horváth doplnil, či by nebolo dobré zvolať schôdzu nájomníkov. V minulosti
s tým nebola dobrá skúsenosť, ale takémuto stretnutiu sa ako obec nebránime. Poslanec
Alexander Hagara doplnil, že má vlastnú čističku, o ktorú sa musí starať, preto navrhuje
poplatok stočného.
- Starosta doplnil, že bol oslovený poslancom Hagarom, prečo dal odmeny vo výške
46. 000,00 €. Informácia bola podaná jednou nemenovanou pani pred kostolom bez toho,
aby si to overila a šírila túto dezinformáciu ďalej. Táto pani nás veľmi pozorne sleduje
a s istotou vám môžem potvrdiť, že na vianočných odmenách bolo vyplatených 1000€ v škole
a tieto peniaze sú zo školských peňazí a nie z obecných peňazí. Takéto konanie dotyčnej pani
ma mrzí a bol by som rád, keby s takýmito vecami prestala. Nech si najskôr overí informácie
a až potom šíri ozajstnú skutočnosť a nie jej domnienky. Pre vašu informáciu, poslanci majú
100€ v hrubom, to je odmena za účasť na zastupiteľstvách, pracovných stretnutiach,
účastiach na akciách obce, na spolurozhodovaní o cieľoch obce. Pani si písala s kontrolórkou
obce. Chcem len upozorniť, že kontrolórka nie je povinná komunikovať s občanmi, jej úloha je
byť nápomocná poslancom OZ a obecnému úradu, napriek tomu s ňou komunikovala a bolo
by fér, keby si pani uvedomila, že poškodzuje povesť obce, že by bolo vhodné sa ospravedlniť
za to, že šírila klamlivé informácie.
- na základe týchto informácií ďalej starosta informoval, že zástupkyňa starostu p. Helena
Mackurová, ktorou je od roku 2014 nepoberala ani jeden jediný cent za svoju prácu. Robila
prácu na cintoríne, dom smútku-kompletná údržba, robí údržbu pred kostolom, sadí kvety aj
pred obecným úradom, každý druhý deň polievala výsadbu pri vyhliadkovej veži a veľa ďalších
vecí. Preto sme sa po týchto voľbách dohodli, že sme odsúhlasili odmenu 200€ v hrubom.
Hovorím to preto, že dotyčná pani povedala a takisto rozšírila klamnú informáciu, že ako
dobre je platená zástupkyňa starostu obce. Na základe týchto rečí sa poslankyňa p. Helena
Zápisnica OZ zo 6.3.2020
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Mackurová tejto odmeny vzdala aj napriek môjmu nesúhlasu. Na obci máme jednu
upratovačku na všetko, p. Mackurová pomáhala aj p. upratovačke, po každej akcii všetko
robila spolu s ňou. Zaujíma ma, či by niekto robil takú prácu v takom rozsahu a za takúto
odmenu? Nesúhlasil som, aby sa vzdala tejto odmeny, ale trvala na tom. Je mi veľmi ľúto, že
bola takto krivo osočovaná. Helenke ďakujem, že robí tú prácu aj bez peňazí. Od
nasledujúceho OZ budem uvádzať aj konkrétne mená, ktoré majú podiel na takejto činnosti.
- starosta informoval, že bolo podané naňho trestné oznámenie p. Podmanickým, že pošpinil jeho
povesť, že ho krivo obvinil. Starosta bol vypovedať na polícii a za všetkým, čo bolo písané obyvateľom
obce v informačnom liste si stojím v plnom rozsahu.
- starosta informoval, že hľadáme niekoho na zastupovanie na pošte, doteraz p. Ochabovú
zastupovala plnohodnotne p. Hinčeková, čo však ďalej nie je možné. Rovnako dlhodobo zápasíme
s tým, že hľadáme učiteľku MŠ, ako starosta som využil maximálne možnosti pri hľadaní, ale 4
mesiace neviem nikoho nájsť. Ak by ste o niekom vedeli, posuňte nám informáciu na obec.
- starosta informoval o otvorení lokality IBV Juh, dostali od obce súhlas pred 12 rokmi, že sa môžu
pripojiť na obecný vodovod. Infraštruktúru si financujú sami. Bude tam 37 stavebných pozemkov. Do
mája by chceli mať vybudovanú infraštruktúru. Vlastníci sa dohodli na spoločnej investícii do
obecného vodovodu, aby sa naplno spustila spodná studňa a vodovod by nebol tak zaťažený. Horná
studňa by to neutiahla. Podmienkou výstavby rodinných domov bude vybudovanie vlastnej studne,
žumpy alebo ČOV.
- starosta informoval, že bola podaná žiadosť na odkanalizovanie obce, Bratislavská vodárenská
spoločnosť odmieta akúkoľvek spoluprácu, žiaľ nie je to možné. Preto som rokoval s Trnavskou
vodárenskou spoločnosťou o odkanalizovaní a budeme čakať, či by bola taká možnosť. preto som
rokoval s trnavskou vodárenskou, aby sme mali odkanalizovanie.
- starosta informoval, že evidujeme žiadosť o odkúpenie pozemku pri škole a škôlke rodinou
Okruhlicových. Jedná sa 52m2 , pozemok im bol takto odpredaný, ako majú oplotenie. Ide len
o dotiahnutie predaja do konca a vysporiadanie pozemku.
- starosta informoval, že sa začali množiť žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré sú
mierené na likvidáciu jeho osoby na vyššiu administratívnu záťaž úradu spojenú s vyhľadávaním,
kopírovaním, a poskytovaním informácií, ktoré sú veľakrát už dávno zverejnené a verejne prístupné.
Zároveň táto skupina ľudí zamestnáva rôzne ďalšie úrady, ktoré nám vykonávajú rôzne kontroly.
Predpokladám, že vo svojej činnosti bude táto skupina pokračovať. Chcem len upozorniť, že sa
nenechám zastrašiť a ani podplatiť. Svoju prácu vykonávam čestne a zodpovedne a rovnako aj úrad.
- starosta informoval, že prebieha rokovanie o zmluva o pohrebisku, kde sa vyjednávajú nové
podmienky s p. Greschnerovou, nakoľko p. Zofčíková ukončila svoju činnosť a bude sa venovať tejto
činnosti len v spolupráci s dcérou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti.
- starosta informoval, že by mal Halmešský hlásnik a ak by niekto mal také veci, postrehy, nech pošle
mailom, napíše rukou. Kto chce, môže rispieť.
- starosta informoval, že obec rozbehla veľa akcií nie preto, aby sme ako obec na tom zarábali, ale
preto, aby sa ľudia stretli, porozprávali, bolo im veselšie a oddýchli si. Akcie sú nastavené tak, aby si
akcia na seba zarobila.
- starosta informoval o najbližších aktivitách obce - deň zeme 4.4.2020, 18.4.2020 by mali byť
k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na odpad, nakoľko obec nemá zberný dvor, 30.04.2020 je
naplánované stavanie mája, 10.05.2020 bude deň matiek, 30.05.2020 bude deň detí, 27.06.2020
bude akcia Vinári od Gidry, Halmešské hody budú 18-19.júla 2020.
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- p. Horváth Peter pripomenul, že pred bývalými družstevnými bytovkami nie sú umiestnené tabule
o tom, kto tam môže parkovať a za akých podmienok. Starosta informoval, že sa poradí s dopravným
inžinierom p. Kubaljakom, nakoľko značenie musí odsúhlasiť dopravný inšpektorát.
- p. Gažo sa pýtal prečo nebola zverejnená schôdza OZ – zverejnená bola na úradnej tabuli, ako nám
ukladá zákon, nebolo oznámenie v aktualitách, ktoré si p. Gažo pozeral.a úradnej tabuli, pod
- p. Horváth zasa pripomenul situáciu na dolnom konci obce, kde je problém s dažďovou vodou
a nehnuteľnosť jeho svokry zaplavuje a tiež nehnuteľnosť rodiny Gažovej. Starosta informoval, že ak
by sa podarilo získať dotáciu na vodozádržné opatrenia, tak voda z hornej časti Jablonca by netiekla
dolu. V dolnej časti Jablonca je problém s nevysporiadanými pozemkami, preto nie je možné v tejto
chvíli o dotáciu žiadať aj tam. Rodine Bacigalovej bola zaslaná dvakrát výzva na odstránenie úzkej
rúry, ktorá pri výdatných dažďoch nestačí vodu absorbovať a prelieva sa na druhú stranu cesty.
Dodnes tak neučinili.
- starosta informoval, že dlžníci ako fyzické osoby môžu byť zverejnené vtedy ak dlh je vyšší ako 150€,
a to aj urobíme. Ak nepríde k náprave, bude to odovzdané na vymáhanie súdnou cestou.
K bodu 9. programu:
Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na zastupiteľstve, občanom za cenné podnety, zaželal ešte
príjemný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 20:22 hod.
Hlasovanie za uznesenia zo 1. Riadneho zasadnutia OZ zo dňa 06.marca 2020.

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

Čísla uznesení:
1
2
3
A
A
A
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

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

Čísla uznesení:
10
A
O
A
A
A
A
A
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4
A
O
A
A
A
A
A

5
A
O
A
A
A
A
A

6
A
O
A
A
A
A
A

7
A
O
A
A
A
A
A

8
A
O
A
A
A
A
A

9
A
O
A
A
A
A
A
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Vysvetlivky:

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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Alexander Hagara

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

Matej Horváth

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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