OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020 /ďalej
len „OZ“/, konaného 07.09.2020 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

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

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie 2.polroka 2020.
Správa z kontroly č. 1/2020 /HK obce/.
Schválenie VZN č. 1 o územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce
Jablonec.
6. Zmeny rozpočtu.
7. Rôzne.
8. Záver.

K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Štvrté riadne zasadnutie OZ o 18:15 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčky obecného úradu a ostatných prítomných obyvateľov.
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
02.09.2020, starosta prečítal navrhovaný program a dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 28/4/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e program zasadnutia OZ
07.09.2020 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p.
Denisu Holanskú a p. Helenu Mackurovú. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 29/4/2020: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Denisu Holanskú a Helenu Mackurovú.
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K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí boli prijaté uznesenia: 19 - 27/3/2020. Uznesenia z tretieho
riadneho zasadnutia v roku 2020 sú splnené. Uznesenie č. 24/3/2020 – prenájom občerstvenia pod
Lipkami – tu čakáme na znalecký posudok.
Starosta obce dal hlasovať za plnenie uznesení.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 30/4/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Schválenie návrhu kontrolnej činnosti HK na obdobie 2.polroka 2020.
Starosta odovzdal slovo Ing. Alenke Gergelovej. Kontrolórka v súlade so zákonom predložila návrh
plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2020. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webe obce
1.6.2020 a v ten deň bol zaslaný aj poslancom e-mailom. V druhom polroku bude kontrolór
postupovať podľa úloh, ktoré vyplývajú zo zákona ako je vyjadrenie sa k návrhu rozpočtu na rok 2021
a vykonanie kontrol na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. Starosta dal
hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 31/4/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti HK
na obdobie 2.polroka 2020.
K bodu 4. programu:
Správa z kontroly č. 1/2020.
Starosta odovzdal slovo Ing. Alenke Gergelovej. Kontrola č. 1/2020 bola v júli 2020 ukončená, bola
zameraná na kontrolu výkazov, nadväznosť na účtovníctvo, stavy finančných prostriedkov a ich
zostatkov v nadväznosti na pokladňu, stav na účtoch. Kontrola bola v poriadku, zostatky súhlasia
s účtovníctvom za rok 2019. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 32/4/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu hlavnej
kontrolórky obce č. 1/2020.
K bodu 5. programu:
Schválenie VZN č. 1/2020 o územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Jablonec
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Starosta oboznámil prítomných, že v súvislosti s vydaním návrhu VZN vznikla v obci veľká diskusia
a obava zo strany včelárov, že nechceme, aby sa chovali v obci včely. Preto starosta ubezpečil
prítomných, že cieľom VZN nie je to, aby včely v obci neboli, ale že obec sa snaží mať poriadok
a preto sa pristúpilo k regulácii, aby boli ochránený aj ostatný obyvatelia obce. Starosta odovzdal
slovo Mgr. Andrei Hinčekovej, ktorá doplnila, že návrh VZN bol zaslaný poslancom 29.7.2020,
rovnako bol zverejnený na úradnej tabuli a webe obce. Pripomienky od poslancov neboli žiadne, len
od p. Turnera prišiel súhrn reakcií na jednotlivé ustanovenia navrhovaného VZN 19.8.2020. Starosta
odovzdal slovo p. Jašurkovej.
Starosta poďakoval hlavnej kontroloórke Ing. Alenke Gergelovej a o 18:35 kontrolórka zo zasadnutia
odišla.
Jašurková doplnila, čo nás, ako obec, viedlo k tomu, aby sme pristúpili k regulácii chovu včiel na
území obce. Celý proces spustila sťažnosť istého suseda, ktorý sa sťažoval, že ho včely obťažujú, že je
na ne alergický a že sused, ktorý chová včely má úle „nalepené“ na jeho plote. Ako prvé sme
potrebovali zistiť, koľko je včelárov v obci a koľko včelstiev chovajú. Občan p. Dzíbela hneď reagoval,
že register je prístupný obciam. Jašurková mu vysvetlila, že register pre obce prístupný nie je,
problém je v tom, že register nepracuje na princípe ako obchodný alebo živnostenský register, kde
stačí zadať jeden známy údaj a register poskytne informácie, na základe ktorých viete ďalej pracovať.
V registri včelárov je však nutné zadať meno a priezvisko včelára a číslo jeho farmy. Bez zadania
týchto údajov sa do registra nie je možné dostať. Po dlhých komunikáciách nám napokon poslali
z Plemenárskych služieb SR, oddelenie centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, zoznam včelárov,
ktorých evidujú v obci Jablonec. Ako podklad na vypracovanie predmetného VZN sme vychádzali
z vypracovaných VZN, ktoré sú vydané po Slovensku, tiež z brožúry „Včelárenie v obci“, ktoré nám
poskytli Plemenárske služby SR Žilina. V príručke sú okrem iného popísané aj odporúčané vzdialenosti
stanovíšť včelstiev od plota, náletové vzdialenosti a pod. p. Dzíbela neustále skákal do reči, prečo
nebol informovaný, že bola taká sťažnosť. Starosta p. Dzíbelovi vysvetlil, že celú situáciu riešil so
zástupcom včelárov s p. Ing. Turnerom. Zároveň starosta upozornil p. Dzíbelu, aby neustále neskákal
do reči. Doplnil informáciu od p. Ing. Turnera, že počas aktívneho života včelstva nie je možné úle
premiestňovať. P. Dzíbela, povedal, že Ing. Turner a ďalší včelári chceli byť účastníkmi pracovného
stretnutia o VZN na včely, p. Ing. Turner je na dovolenke, preto na OZ neprišiel a poveril p. Dzíbelu na
rokovanie za včelárov. P. Dzíbela, oponoval, že sa riadi podľa veteriny, že spĺňa všetky zákonom
stanovené podmienky na chov včiel, a zaujímalo ho, že ak by nemal úle, či by sa znížila alergia suseda,
prípadne susedy. Jašurková doplnila, že vydávanie VZN je podmienené zákonom a obec si stanovuje
osobitné podmienky na svojom území. P. Dzíbela neustále skáče do reči, znova ho starosta upozornil
s tým, že ak nebude rešpektovať pravidlá rokovania, vykáže ho z rokovacej miestnosti. Jašurková
doplnila, že tesne pred rokovaním p. Dzíbela odovzdal pripomienky k VZN, ktoré nebolo možné ani
prečítať a ani spracovať a zapracovať na rokovanie OZ. Starosta preto navrhol, že predmetný návrh
VZN sa dá prepracovať včelárom tak, aby zohľadnili nielen chov včiel z pohľadu včelárov, ale aby
pamätali aj na ochranu ostatných obyvateľov obce. Starosta nechce vystavovať zbytočnému stresu
poslancov OZ bez dostatočných informácií, preto návrh VZN, ktorý prepracujú včelári, bude
predkladaný poslancom. P. Dzíbela povedal, že podľa neho je akékoľvek VZN ohľadne včiel,
redukovanie chovu včiel a podľa neho je regulácia nad rámec zákona. Starosta doplnil, že obec
nechce obmedzovať chov včiel a ani ho ničiť, chce len zabezpečiť reguláciu chovu a ochranu
ostatných obyvateľov. Starosta dal hlasovať za schválenie návrhu VZN.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia neschválili.

0/5/0
5

Uznesenie č. 33/4/2020 OZ v Jablonci schvaľuje VZN č. 1/2020 o územných podmienkach pre chov
a držanie včiel na území obce Jablonec

Návrh uznesenia OZ neschválilo. OZ uložilo p. Ing. Turnerovi prepracovanie VZN
a odrokovanie podmienok s poslancami OZ.
K bodu 6. programu:
Zmeny rozpočtu
Starosta odovzdal slovo Mgr. Jane Jašurkovej, nakoľko p. ekonómka na rokovanie OZ nemohla prísť.
Jašurková doplnila, že zmena rozpočtu č. 5 je zmenou v účelových prostriedkoch a tú berú poslanci
na vedomie. Jedná sa o to, že v súvislosti so sčítaním domov a bytov poslal Štatistický úrad peniaze
a tieto navyšujú príjem do rozpočtu a zároveň je k nemu naplánovaný aj výdaj súvisiaci priamo
s touto činnosťou. Zmena rozpočtu č. 6 podlieha schvaľovaniu poslancami, ide o doplatenie súdnych
trovov v súvislosti s prehratým súdnym sporom s R.J.R. Budmerice. Starosta doplnil, že súdne trovy sa
vyčíslujú až po ukončení sporu, pohľadávka bola vyplatená, voči obci nie je evidovaná žiadna
pohľadávka. Starosta dal hlasovať za zmeny rozpočtu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 34/4/2020 OZ v Jablonci
a) berie na vedomie zmenu rozpočtu č. 5/2020 podľa prílohy,
b) s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu č. 6/2020 podľa prílohy.
K bodu 7. programu
Rôzne.
Starosta vyzval prítomných na prednesenie návrhov a podnetov na zmeny a vylepšenia života v obci.
Poslanec Matej Horváth chcel vedieť v akom štádiu je projekt na vodozádržné opatrenia. Starosta
informoval, že sa dopĺňali chýbajúce podklady na základe požiadaviek a projekt sa bude
vyhodnocovať pravdepodobne v októbri. Ak nebude projekt dobrý, bude ho treba prepracovať.
Poslanec Horváth doplnil, že každý dážď mu urobí pri dome jazero. Starosta uistil poslanca Horvátha,
že situáciu sleduje a rovnaká situácia s vodou bola pri strednej zastávke, kde sa pod schody dala
odvodňovacia rúra. Kedysi boli odvodňovacie rúry nasmerované do potoka, dne s to nie je možné.
Poslanec Horváth sa spýtal, čo sa bude diať, ak projekt neschvália, na čo starosta odpovedal, že
budeme musieť k tomu zaujať stanovisko a pokúšať sa dovtedy o dotáciu, pokiaľ nebude schválená.
Starosta sa prihlásil o slovo s tým, že pri nástupe do funkcie v novom volebnom období sa dohodol
s poslancami, že budú rozhodovať o všetkých veciach spoločne. V poslednom období sa potýkame
s problémom územného plánu, ktorý obec nemá a ľudia by chceli stavať úplne všade. Brojím sa každý
deň s požiadavkami stavebníkov spolu s p. Bejdákovou, ale rád by som pristúpil k zriadeniu stavebnej
komisie. Nech je tam človek so stavebnou školou, človek, ktorý dlhodobo pozná Jablonec. Do komisie
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navrhujem Rudolfa Kucmana, Vladislava Delinčáka, Mateja Horvátha, Alexandra Hagaru. Cieľom je
ubrániť sa developerským projektom, ktoré by síce vytvorili priestor na výstavbu rodinných domov
ale neriešili by infraštruktúru ako školu, škôlku a inú vybavenosť. Starosta dal hlasovať za zriadenie
stavebnej komisie.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci schválili zriadenie stavebnej komisie.
Uznesenie č. 35/4/2020 OZ v Jablonci schvaľuje zriadenie stavebnej komisie v zložení: Rudolf Kucman,
Vladislav Delinčák, Matej Horváth, Alexander Hagara.
P. Dzíbela povedal, že podľa bývalého starostu, je dobre, že nemáme územný plán, lebo pri každej
žiadosti o dotáciu by sa skúmalo, či je niečo také v územnom pláne a ak by nebolo, tak by dotácia
nebola schválená. Starosta doplnil, že nechce, aby sa obec rozrástla ako Cífer alebo Pác, lebo bude
chýbať adekvátna infraštruktúra, nechceme, aby sa obec rozširovala bezhlavo. Jašurková doplnila
informáciu, že v obciach v okolí Bratislavy vznikli veľké výstavby vďaka developerským projektom
a problémy s infraštruktúrou sú hodené na obec. Tomuto sa chceme ako obec vyhnúť.
Starosta zhodnotil akciu „Vinári od Gidry“, výťažok je určený na dobudovanie vínnej pivnice. V pivnici
bude archív a miestni vinári budú ponúkať svoje víno, bude slúžiť na akcie, plán je dokončiť ju do
konca októbra. Pri veži a pivnici sa doplnili lavičky, opekanisko, hojdacia sieť, urobila sa pikniková
lúka. Žiadali sme aj dotáciu o 1000 eur, ale BSK všetky dotácie na tento rok kvôli korona kríze zrušil.
Robilo sa viacero brigád - na splave, na veži, na násypoch, kde je posadená levanduľa. Pravá strana
svahu smerom k vyhliadkovej veži bola upravovaná svahovacou lyžicou, p. Drefko nám upravil tento
svah, zlikvidovali sa nálety, vysadila sa facília. Vďaka počasiu je tento rok mimoriadne náročný na
kosenie, máme veľa obecnej zelene o ktorú sa staráme, tým je aj vysoká spotreba benzínu na
kosenie. Plochy o ktoré sa staráme sú na IBV Sever, cintorín, „kolo“, náučný chodník, okolie kostola,
škola, škôlka, vstupy do obce, dokonca aj poslanci a občania podali pomocnú ruku. Starosta všetkým
poďakoval. Na novovzniknutom stanovisku „Čuperkových zákruta“, sa urobilo ihrisko na petang,
umiestnili sa lavičky, opekanisko a 14.9.2020 bude otvorenie tohto stanoviska o 14-tej hodine.
Starosta informoval, že so starostom Budmeríc by radi zrealizovali spoločný zberný dvor,
momentálne bežia rokovania o jeho vybudovaní, podmienkach používania.
O slovo sa prihlásila p. Horváthová, ktorá poďakovala za všetkých účastníkov brigád, povedala, že ak
má možnosť, prezentuje Jablonecký náučný chodník. Poďakovala za také dobré nápady akým bol aj
chodník. Povedala, že pokiaľ môže aj ona okopáva kvety, stromy na chodníku.
O slovo sa už nikto z prítomných neprihlásil, preto starosta bod rôzne uzavrel.
K bodu 8. programu
Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným a hosťom za účasť na zasadnutí OZ, za cenné podnety
a návrhy občanov. Zaželal príjemný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 19:27 hod.
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Hlasovanie za uznesenia zo 4. Riadneho zasadnutia OZ zo dňa 07.septembra 2020.

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

Vysvetlivky:

Čísla uznesení:
28
29
30
A
A
A
Y
Y
Y
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

31
A
Y
O
A
A
A
A

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

32
A
Y
O
A
A
A
A

33
N
Y
O
N
N
N
N

34
A
Y
O
A
A
A
A

35
A
Y
O
A
A
A
A

"A"
"N"
"Z"
"O"
"Y"

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- Materiály k bodom 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Denisa Holanská

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

Helena Mackurová

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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