OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021 /ďalej len
„OZ“/, konaného 17.03.2021 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. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Voľba Hlavného kontrolóra obce Jablonec na obdobie 2021-2027.
4. Správa z kontroly č. 3/2020 Hlavnej kontrolórky obce.
5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2020.
6. Financovanie cyklochodníka od PD Jablonec po sušičku na IBV Sever.
7. Zmeny rozpočtu.
8. Rôzne.
9. Záver.
K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Prvé riadne zasadnutie OZ o 18:07 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčky obecného úradu hlavnú kontrolórku obce Ing. Alenku Gergelovú
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
11.03.2021. rovnako bol zverejnený na webe obce, úradnej tabuli obce a na úradnej tabuli
slovensko.sk /CUET/, 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. 1/1/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e program zasadnutia OZ
17.03.2021 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p.
Helenku Mackurovú a p. Mateja Horvátha. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 2/1/2021: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Helenku Mackurovú a Mateja Horvátha.
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K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí boli prijaté uznesenia: 50-58/6/2020. Uznesenia zo šiesteho
riadneho zasadnutia v roku 2020 sú splnené.
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. 3/1/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Voľba hlavného kontrolóra obce Jablonec na obdobie 2021-2027.
Aktuálny pracovný pomer Hlavnej kontrolórky obce bude končiť k 31.3.2021, preto v zmysle §18a
ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zverejniť termín výberového
konania tak, aby zverejnenie termínu bolo najmenej 40 dní pred dňom konania samotnej voľby, ktorá
sa bude konať počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo si odsúhlasilo čas, podmienky a splnenie kvalifikačných predpokladov. Navrhlo
a schválilo uskutočnenie voľby HK na deň 17.3.2021, pracovný pomer s HK sa uzatvorí s účinnosťou
od 1.4.2021 na obdobie 6 rokov.
Obec Jablonec vyhlásila výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce. Výberové konanie
bolo zverejnené na webe obce v sekcii úradná tabuľa, verejné vyhlášky 21.01.2021. Výberové
konanie bolo zverejnené aj v tlači „PEZINSKO“ počas víkendu 30.-31. január 2021. Komisia zložená
z troch poslancov: Matej Horváth, Helena Mackurová, Denisa Holanská sa oboznámila s doručenými
obálkami 2.03.2021. Zo stretnutia „Otváranie obálok“ je spracovaná zápisnica, ktorá je zverejnená na
webe obce. Do výberového konania sa prihlásila jedna kandidátka p. Ing. Alena Gergelová. Obálka
s prihláškou do výberového konania bola doručená na obecný úrad v pondelok 01.03.2021 do 15:30,
čím boli splnené podmienky na zaradenie uchádzača do výberového konania.
Starosta odovzdal slovo p. Ing. Alenke Gergelovej, aby sa predstavila. Ing. Alena Gergelová doplnila,
že sa nemusí úplne predstavovať, keďže v obci ako hlavná kontrolórka pracuje 6 rokov. Poďakovala sa
za spoluprácu za uvedené obdobie. Spolupráca s obcou je veľmi dobrá, veci sa riešia vopred a najskôr
vzájomnými konzultáciami, na základe ktorých sú prijímané opatrenia a usmernenia pre správne
fungovanie obce. So spoluprácou vyjadrila spokojnosť, čo bolo dôvodom na podanie si prihlášky do
výberového konania na hlavného kontrolóra obce. Vyjadrila presvedčenie, že aj nasledujúca
spolupráca bude v tomto duchu a zároveň požiadala o súhlas s výkonom inej pracovnej činnosti.
Vysvetlila, že robí len prácu Hlavného kontrolóra, ale aj pre iné obce a preto je potrebný takýto
súhlas od obecného zastupiteľstva.
Starosta poďakoval za 6 rokov doterajšej spolupráce, vyjadril sa, že hlavná kontrolórka je pre nás
pomocou, sprievodcom, radcom.
Podľa § 18 a) bod 3 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v aktuálnom znení, je na zvolenie za HK
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov.
Starosta dal hlasovať.
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Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 4/1/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
1. volí Ing. Alenu Gergelovú za hlavného kontrolóra obce,
2. určuje hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
podľa schváleného rozsahu výkonu činnosti hlavného kontrolóra
3. súhlasí s výkonom inej pracovnej činnosti hlavného kontrolóra.
K bodu 4. programu:
Správa z kontroly č. 3/2020 Hlavnej kontrolórky obce.
Materiál s výsledkom kontroly bol zaslaný poslancom 2.2.2021 mailom. Kontrola bola zameraná na
kontrolu tvorby, použitia a evidencie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných obecných bytov.
Starosta odovzdal slovo Ing. Alenke Gergelovej, ktorá doplnila, že správa bola vypracovaná, na
pracovnej porade bola prerokovaná s poslancami. Kontrola bola zameraná na to, ako sa tvoril fond
opráv. V roku 2015 neboli na fonde žiadne finančné prostriedky, neviedla sa evidencia. Po nástupe
starostu Slavomíra Pociska sa zaviedla evidencia fondu opráv a doplnili sa prostriedky. Kontrolórka
kontrolovala hospodárenie s fondom opráv a výsledkom je, že spravovanie a hospodárenie s fondom
opráv je bez kontrolných zistení. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 5/1/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu z kontroly č.
3/2021 hlavnej kontrolórky obce.
K bodu 5. programu:
Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2020.
Správa o kontrolnej činnosti HK obce bola zaslaná poslancom e-mailom 9.3.2021. Starosta odovzdal
slovo Ing. Alenke Gergelovej, ktorá doplnila, že hlavnou náplňou kontrolóra bola najmä
administratívna činnosť, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu a vykonanie plánovaných
kontrol. Minulý rok bol poznačený výrazne pandémiou COVID-19. Fungovanie sa presunulo najmä do
on-line priestoru. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 6/1/2021 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce za rok 2020.
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K bodu 6. programu:
Financovanie cyklochodníka od PD Jablonec po sušičku na IBV Sever.
Starosta informoval, že obec bude v spolupráci s občanmi a občianskym združením Zelený Jablonec
budovať cyklochodník. Na financovanie projektu cyklochodníka prispelo OZ Zelený Jablonec, ktoré
zaplatilo projektovú dokumentáciu a zameranie geodetom. Celkovo investovali cca 2600€. Teraz sa
čaká na vydanie stavebného povolenia. Financovať sa bude z poplatku za rozvoj a z nevyčerpaných
prostriedkov fondu rozvoja bývania. Momentálne je na účte z poplatku na rozvoj 6997,20€ a na účte
fondu rozvoja bývania 690,00€. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 7/1/2021: Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e investičnú výstavbu cyklochodníka od
PD Jablonec po Sušičku. Na financovanie investičnej výstavby chodníka pre oblasť kapitálových
výdavkov sa použijú nasledovné prostriedky:
- prostriedky poplatku za rozvoj, ktorého stav k 31.12.2020 na samostatnom účte obce je
v sume 6977,20€,
- nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania v sume 690,00€.
K bodu 7. programu
Zmeny rozpočtu.
Materiál k zmenám rozpočtu bol zaslaný poslancom 15.03.2021. S poslancami boli zmeny rozpočtu
preberané aj na pracovnom stretnutí 15.3.2021. Starosta odovzdal slovo ekonómke obce Mgr.
Miriam Májekovej, ktorá doplnila, že zmeny rozpočtu za prvý štvrťrok 2021 boli 3. Zmena č. 1 a 2 sa
týka účelových prostriedkov /škola, škôlka, testovanie Covid-19/, ktorých zmenu berú poslanci na
vedomie a zmenu č. 3, poslanci schvaľujú. V zmene číslo 3 sa jedná o presun financií na investíciu do
realizácie cyklochodníka od PD Jablonec po sušičku na IBV Sever. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 8/1/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie
1. zmenu rozpočtu č. 1/2021
2. zmenu rozpočtu č. 2/2021
a s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu č. 3/2021 podľa príloh.
K bodu 8. programu
Rôzne.
Starosta vyzval prítomných obyvateľov, ak majú otázky pripomienky a návrhy aby ich predniesli.
Prihlásil sa p. Peter Horváth s otázkou -čo sa bude robiť s vodou, čo ide k Turnerovi. Starosta povedal,
že momentálne sa s tým nerobí nič, čaká sa na vyjadrenie k podanej žiadosti o poskytnutie dotácie na
vodozádržné opatrenia. P. Horváth doplnil, p. Turner odtok svojvoľne zabetónoval, tam to normálne
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predtým odtekalo. Starosta sa spýtal, či to bolo za posledných 6 rokov, p. Horváth povedal, že je to
možno aj 20 rokov. Preto sa starosta pýtal, prečo to rieši až teraz a neriešil to aj s predchádzajúcim
vedením obce.
Starosta informoval, že beží sčítanie obyvateľov a k dnešnému dňu /17.03.2021/ je sčítaných 73%
obyvateľov Jablonca.
Starosta informoval, že v obci sa pracuje na budovaní rozvodov optiky. Ako všetci vidíte, obec
rozkopaná, ale máme prisľúbené a dohodnuté, nakoľko sme prvá obec, že nebudú robené len hlavné
vetvy, ale aj prípojky k domácnostiam. Prísľub zo strany Telekomu je do konca marca pripojiť 200
domácností, následne v apríli ďalšie. Všetky rozkopávky musia dať do pôvodného stavu. Pripojenie je
dobrovoľné, prípojka po dom je bezplatná. Trval som na to, aby na ľudí nerobili nátlak, nie je
podmienka, že sa musí pripojiť.
Ďalej starosta informoval, že každý týždeň v sobotu je testovanie antigénovými testami na COVID-19,
obec je ako detašované pracovisko mobilného odberového miesta pod záštitou Bratislavského
samosprávneho kraja, všetko prebieha bez problémov, ľudia sú disciplinovaný, dodržujú nastavené
pravidlá. Obec sa k testovaniu postavila veľmi zodpovedne, tím v odberovom mieste je z obyvateľov
Jablonca. Priemerne sa chodí testovať okolo 600 ľudí.
Starosta informoval, že vydávanie stavebných povolení na IBV JUH je pozastavené, najskôr musí byť
skolaudovaná komunikácia. Zatiaľ sa urobil posun tabule s označením obce na „dolnom konci“.
Nemysleli sme si, že s posunom tabule bude spojených toľko vecí, dal sa spraviť nový erb obce a je
rovnako s tabuľou osadený. P. Čechovičová momentálne rieši asfaltovanie cesty a keď budú splnené
všetky formálne náležitosti, cesta bude odovzdaná obci.
Starosta informoval, že sa konali brigády s dobrovoľníkmi na vyhliadkovej veži, na náučnom chodníku.
Rybári a nadšenci vyzbierali na náučnom chodníku od sušičky po Silnicu 42 vriec rôzneho odpadu.
Janko Meszároš sa podujal na inštaláciu a výrobu drevených sôch na náučnom chodníku, za čo mu
v mene všetkých občanov a návštevníkov vyslovujem poďakovanie. Starosta poďakoval všetkým
nadšencom, ktorí sa zúčastňujú brigád, vždy sa nájde 8-10 ochotných, ktorí neváhajú priložiť ruku
k dielu. Starosta poďakoval aj Helenke Mackurovej, ktorá sa stará o cintorín, kvety okolo kostola
a čistotu v obci. Ako sama povedala, nedá jej, keď vidí odpadky po dedine, aby sa nezohla
a neupratala ich.
Starosta informoval, že vybudovaná a nedokončená čistička na „dolnom konci“ obce nie je vhodná na
zakomponovanie do budúcej kanalizačnej siete, nakoľko technológia je zastaralá. Niekoľkokrát túto
tému preberal so zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a TAVOS, ktorí jednoznačne
zamietli, použitie takejto technológie pri realizácii novej kanalizačnej siete. Do čističky sa investovalo
nemálo peňazí, doteraz asi 430.000,00€. Napokon sme požiadali TAVOS o pripájací bod v Jarnej, kde
sa budú musieť dávať nové čerpadlá. Etapy na výstavbu kanalizácie v obci budú 4, uvidíme, čo sa
podarí. Momentálne čakáme na schválenie dotácie na realizáciu prvej etapy.
Starosta informoval, že počas 6 rokov vo funkcii sa stretol s takmer neriešiteľným problémom
ohľadne obecného vodovodu. Neustále sa voda len čerpala, opravovali sa „ponorky“, riešili sa časté
havarijné situácie, nutné opravy na zabezpečenie chodu vodovodu. Počas môjho pôsobenia sa do
vodovodu investovalo cca 48.000,00€. Ani to však nie je postačujúce. Len výmena vodomerov by nás
stála ďalších 70.000,00€ a to si ako obec nemôžeme dovoliť, nie sú na to financie. Každoročne je
prevádzka obecného vodovodu v mínuse. Prvou verziou bolo odovzdanie vodovodu do správy
TAVOS-u, ale to ba pre obec nebolo riešením, nakoľko opravy do 1.500,00€ by hradil TAVOS a opravy
nad túto sumu by sme hradili my, ako vlastník vodovodu. A to by pre nás nebolo riešením tejto
komplikovanej situácie. Preto sa pristúpilo k predaju vodnej stavby ako celku TAVOS-u, ktorý nás
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prevezme do majetku. Pre nás je to historická chvíľa. TAVOS nám týmto podáva pomocnú ruku
a správa vodovodu bude v profesionálnych rukách a starostlivosť bude odborná. Momentálne všetko
ohľadne vodovodu v obci zameriavajú, kontrolujú potrubia a stav vodovodu ako takého. Bude
nasledovať výmena vodomerov, ktoré by mali byť riadené centrálne a tak by mali byť robené aj
odpočty za spotrebu vody. Na základe výmeny vodomerov by sa malo zabrániť aj čiernym odberom.
Starosta informoval, že dnes absolvoval konzultáciu v Pezinku na dopravnom inšpektoráte s Ing.
Kubaljakom, riešili sme projektovú dokumentáciu na cyklochodník. Ing. Kubaljak nás upozornil, že
min. šírka cyklochodníka je 3m a šírka vlastníctva obce - verejného priestranstva, ktoré budeme
využívať na výstavbu, nie je dostatočná. Ak by sa budoval len chodník v klasickej šírke 1,5m, bolo by
zabezpečené zachovanie ochranných pásiem okolo cesty, zachovanie rigolu pri ceste. Chodník
chceme budovať svojpomocne ako kedysi v akcii „Z“. Kto bude chcieť, môže priložiť ruku k dielu.
Peter Horváth sa spýtal na tabule okolo bytovky, vznikajú spory s parkovaním. Starosta informoval, že
obec urobila voči ľuďom na družstevných bytovkách maximum. Odpredanie podielov na pozemkoch
pod bytovkami, rovnako odpredanie záhrad. Okolie bytovky zostane ako verejné priestranstvo, obec
chce navrhnúť zriadenie parkovacích miest, na všetko sa musí urobiť projekt, preto momentálne nie
sú žiadne tabule o zákaze parkovania a pod. Horváth doplnil, že sa tam chodia otáčať traktory a aj iné
autá sa tam chodia otáčať. Poslanec Hagara doplnil, že značky rieši Dopravný inšpektorát, ale musí
byť projekt.
Obyvateľ p. Krchnák upozornil na potrebu zrezania tují pred obecnou bytovkou, nakoľko
v prenajatom byte nie je svetlo pre tienenie tují.
Občan Horváth sa spýtal, či rozvody optiky budú robiť aj v domácnosti bezplatne, alebo len po
skrinku. Starosta doplnil, že v rámci objednávky býva zvyčajne 10m vedenia kábla v domácnosti
zdarma, viac sa platí. Vedenie optickej siete bude vo vlastníctve Telekomu. Samotnú službu optiky si
môžete zriadiť aj u iného operátora, ale so súhlasom Telekomu. Starosta dal hlasovať za pripomienky
a návrhy občanov
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 9/1/2021: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu 9. programu
Záver.
Starosta ukončil rokovanie, poďakoval všetkým prítomným za cenné podnety. Poďakoval poslancom,
pracovníkom OÚ, hosťom. Poprial príjemný večer.
Rokovanie bolo ukončené o 19:12 hod.
Hlasovanie za uznesenia z 1. Riadneho zasadnutia OZ zo dňa 17.marca 2021.

Poslanci OZ:
Denisa Holanská
Mgr. Andrej Jarábek
Vladislav Delinčák
Zápisnica OZ z 17.03.2021
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Helena Mackurová
Rudolf Kucman
Alexander Hagara
Matej Horváth

Vysvetlivky:

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

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

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
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"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, 7.

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Helena Mackurová

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

Matej Horváth

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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