OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len
„OZ“/, konaného 06.07.2016 o 18:30 v budove Spoločenského domu
v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Zapisovateľka Mgr. Jana Jašurková
Administratívna pracovníčka OÚ- Martina Havettová
Občania obce – podľa prezenčnej listiny
Poslanec Ján Podmanický sa ospravedlnil
Poslanec Ing. Matúš Fekete sa neospravedlnil

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

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie predaja pozemkov /Kirinovičová, Slovák/
Schválenie nového formátu PHSR
Rôzne
Záver

K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Prvé mimoriadne 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 mimoriadne obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ. Starosta prečítal navrhovaný program rokovania mimoriadneho OZ, následne dal
hlasovať za navrhovaný program zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 32/M01/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program mimoriadneho
zasadnutia OZ 06.07.2016 podľa návrhu.
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Ing. Pavlínu Bulejčíkovú a p. Mareka Dzíbelu, 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. 33/M01/2016: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Ing. Pavlínu Bulejčíkovú a Mareka Dzíbelu.
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K bodu 2. Programu:
Schválenie predaja pozemkov /p. Kirinovičová Daniela a p. Slovák Vladimír/ na základe zverejneného
zámeru predaja.
Obec Jablonec na základe podanej žiadosti p. Kirinovičovej Daniely predložila zámer na predaj
pozemku vo vlastníctve obce, okres Pezinok katastrálne územie Jablonec, parc. č. 1065/2 o výmere
370m2 za cenu 0,20€ za m2 , čo predstavuje príjem do obecnej pokladne 74,00€. Zámer bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 14.06.2016 do 30.06.2016. Počas tejto lehoty neprišli iné
návrhy na kúpu pozemku, preto sa pozemok bude predávať podľa zámeru. Kontrolórka obce p. Ing.
Gergelová doplnila do návrhu uznesenia identifikáciu pozemku podľa LV, ktorá bola do uznesenia
zapracovaná.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 34/M01/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e predaj pozemku parc.
č. 1065/2 o výmere 370m2, v k.ú. Jablonec, okres Pezinok, evidovaného na LV č. 1, ako prevod
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je, že r. Kirinovičová
pozemok dlhodobo užíva, parcela je susediaca s parcelou č. 1065/3 na ktorej sa nachádza ich rodinný
dom a pre iného záujemcu nie je na parcelu prístup. Pozemok parc. č. 1065/2 o výmere 370 m2 sa
bude predávať za cenu 0,20€ za m2 , čo činí 74,00€ pani Kirinovičovej Daniele, Jablonec 33. Všetky
poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Obec Jablonec na základe podanej žiadosti p. Ing. Vladimíra Slováka a manželky Heleny Slovákovej
predkladá zámer na predaj pozemku vo vlastníctve obce, okres Pezinok, katastrálne územie Jablonec
parc. č. 1359/17 o výmere 318m2 za cenu 0,20€ za m2 , čo predstavuje príjem do obecnej pokladne
63,60€. Zámer prevodu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 14.06.2016 do
30.06.2016. Počas tejto lehoty neprišli iné návrhy na kúpu pozemku, preto sa pozemok bude predávať
podľa zámeru. Kontrolórka obce p. Ing. Gergelová doplnila do návrhu uznesenia identifikáciu
pozemku podľa LV, ktorá bola do uznesenia zapracovaná.
Uznesenie č. 35/M01/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e predaj pozemku parc.
č. 1359/17 o výmere 318m2, v k.ú. Jablonec, okres Pezinok, evidovaného na LV č. 772, ako prevod
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je, že r. Slováková
pozemok dlhodobo užíva, parcela je susediaca s parcelou č. 1359/37 na ktorej sa nachádza ich
rodinný dom a pre iného záujemcu nie je na parcelu prístup. Pozemok parc. č. 1359/17 o výmere 318
m2 sa bude predávať za cenu 0,20€ za m2 , čo činí 63,60€ p. Ing. Vladimírovi Slovákovi a manželke
Helene Slovákovej, Jablonec 280. Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradia kupujúci.
K bodu 3. Programu:
Schválenie nového formátu PHSR
Starosta informoval prítomných, že sa menil formát PHSR, kvôli možnostiam čerpania eurofondov.
Obsahovo sa PHSR nemenilo. Poslanci navrhli v PHSR nasledovné úpravy:

Zápisnica I. MOZ zo 06.07.2016

Strana 2

OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

1. odstrániť zo strany 34 celý odsek "Jablonecká sedmička"
2. zo stany 49 posledný a predposledný odsek:
- deti novoprisťahovalcov nenavštevujú miestnu základnú školu...
- nízka účasť obyvateľov.... slabé začlenenie novousadlíkov do života obci...
3. str. 55 odsek 1. ANALÝZA VPLYVU .... STEEP analýza je analýza širšieho prostredia obce ČASTÁ PHSR sa robilo pre obec JABLONEC!
4. str. 58 - Slabé stránky - odseky 8, 9, 10
 deti novoprisťahovalcov nenavštevujú miestnu ZŠ
 slabé začleňovanie novousadlíkov do života v obci, najmä v časti ZJ
 obyvatelia v časti ZJ vytvárajú vlastné často konkurenčné aktivity
5. str. 62 odstrániť z vízie obce - z časti zvýšiť participáciu obyvateľov na rozvoji obce pododsek
"Koordinovať a časovo zosúladiť podujatia domácich a prisťahovalých obyvateľov obce"

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

5/0/0
5

Uznesenie č. 36/M01/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e nový formát PHSR na
roky 2014 -2022 s následným zapracovaním pripomienok.
K bodu 4. programu:
Rôzne
Starosta vyzval prítomných, ak majú taktné a podnetné pripomienky, nech ich prednesú a odovzdal
prítomným slovo.
Nikto z prítomných sa do tohto bodu neprihlásil.
K bodu 5. programu:
Záver
Na záver rokovania starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom a obyvateľom obce za účasť
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Zaželal prítomným pekný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 18:54 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia MOZ z 06.07.2016
Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
32
33
34
Ing. Pavlína Bulejčíková
A
A
A
Marek Dzíbela
A
A
A
Ing. Matúš Fekete
Y
Y
Y
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová A
A
A
Ján Podmanický
O
O
O
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A
A
Y
A
A
O

36
A
A
Y
A
A
O
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Martin Richnák MBA

A

A

A

A

A

Vysvetlivky:

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

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Ing. Pavlína Bulejčíková

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

Marek Dzíbela

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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