Zápisnica
(11)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 13.10.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová
Mgr. Silvia Tóthová
Ing. Róbert Zubricky - dostavila sa na zasadnutie obecného
zastupiteľstva pri prejednávaní bodu č. 20
Neprítomní:

-

Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Správa o pripravenosti školy pre začatie nového školského roka
Obecná prevádzkareň - hospodársky výsledok za 3. 1/4 rok
Návrh na zníženie dane zo stavieb pre zdravotne ťažko postihnuté osoby
Plnenie rozpočtu – informácia
Žiadosť o prehodnotenie uznesenia o predaji pozemkov - Fridich Fehérek,
Osloboditeľov 322, Krh. Podhradie
9. Cenová ponuka na kúpu prebytočného majetku štátu, budova bývalej colnice
Jablonov n/ Turňou
10. Žiadosť o odkúpenie pozemkov (cca 1130 m2), ktoré sú vo vlastníctve obce Jablonov
n/ Turňou - MVDr. Viktor Végso, Košická 2, 048 01 Rožňava,
11. Žiadosť o prenájom telocvične a kuchyne dňa 7.11.2015 - Reformovaná kresťanská
cirkev
12. Záznam z následnej finančnej kontroly pokladne za obdobie d 1.1.2015-31.7.2015 kontrolórka obce
13. Schválenie uzavretia zmluvy o vecnom bremene BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o.
(solárne panely na budove MŠ a na časť pozemku - kde je uložený zemný kábel od
budovy k rozvodni)
14. Schválenie rokovacieho poriadku
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15. Zrušenie VZN č. 7/2012 (o určovaní súpisných čísiel na území obce Jablonov
n/Turňou) - je v rozpore zo zákonom
16. Návrh na vyradenie opotrebovaného materiálu
17. Návrh na prevedenie inventarizácie majetku obce
18. Výroba knihy o obci - monografia - cenová ponuka
19. Návrh na vytvorenie profesionálnej internetovej stránky - cenová ponuka
20. Rôzne - deň dôchodcov, organizačné záležitosti
- havarijný stav archívu
- prehliadka Mercedesu Vito - mikrobus (nutná oprava ručnej brzdy, nezamykajú
sa zadné dvere, tachometer rozbitý)
- informácia o platbe daní - lokalita vedľa Eustreamu (bývalé baraky) – informácia
- obecné noviny
- uzavretá nájomná zmluva a dodatok ku zmluve s poľovníckym združením –
oboznámenie
- kúpa dreveného voza (prípadne oprava voza, ktorý je v trávnatej ploche pri
vstupe do obce)
- vyhodnotenie akcie semifinálového kola speváckej súťaže (bíbor piros
rózsa)
21. Interpelácie poslancov
22. Rôzne
23. Záver
Návrhová komisia, overovatelia zápisnice : Oľga Hegedüsová, Mgr. Silvia Tóthová
K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce. Privítal prítomných na
zasadnutí.
Ospravedlnení poslanci: Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Ing. Slavomír Zubriczky
Overovatelia zápisnice: Oľga Hegedüsová, Mgr. Silvia Tóthová
Hlasovanie :
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,

K bodu č. 3 - Schválenie programu zasadnutia
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 133
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou po zmenách
schvaľuje
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nasledovný program rokovania :
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o pripravenosti školy pre začatie nového školského roka, oznámenie Základnej
školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou
o počte žiakov v triedach a informácia o výchovno- vzdelávacej činnosti základnej školy
s MŠ
5. Žiadosť Základnej školy s MŠ s VJM v Jablonove nad Turňou o vrátenie režijných
nákladov školskej jedálne za II. polrok 2014 v sume 2.306,90 €
6. Obecná prevádzkareň - hospodársky výsledok za 3. štvrťrok 2015
7. Podanie žiadosti na zníženie dane zo stavieb pre zdravotne ťažko postihnuté osoby
8. Žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľností – Profitherm Jablonov, s.r.o., Zátišie 10,
Bratislava a Mercury Stav s.r.o,, Zátišie 10, Bratislava
9. Plnenie rozpočtu k 30.9.2015 a Úprava rozpočtu k 3.9.2015 – informácia
10. Žiadosť o prehodnotenie uznesenia o predaji pozemkov - Fridrich Fehérek, Osloboditeľov
322, Krh. Podhradie
11. Cenová ponuka na kúpu prebytočného majetku štátu, budova bývalej colnice Jablonov n/
Turňou
12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov (cca 1130 m2), ktoré sú vo vlastníctve obce Jablonov n/
Turňou - MVDr. Viktor Végso, Košická 2, 048 01 Rožňava
13. Žiadosť o prenájom telocvične a kuchyne dňa 7.11.2015 - Reformovaná kresťanská cirkev
na Slovensku – Farský úrad Jablonov nad Turňou
14. Záznam z následnej finančnej kontroly pokladne za obdobie d 1.1.2015-31.7.2015 kontrolórka obce
15. Schválenie uzavretia zmluvy o vecnom bremene Bioelektroenergy s.r.o. (solárne panely
na budove MŠ a na časť pozemku - kde je uložený zemný kábel od budovy k rozvodni)
16. Schválenie rokovacieho poriadku komisií
17. Zrušenie VZN č. 7/2012 (o určovaní súpisných čísiel na území obce Jablonov n/Turňou
18. Návrh na vyradenie opotrebovaného materiálu Obecný úrad a ZŠ
19. Návrh na prevedenie inventarizácie majetku obce
20. Výroba knihy o obci – monografia – cenová ponuka
21. Návrh na vytvorenie profesionálnej internetovej stránky – cenová ponuka
22. Rôzne – deň dôchodcov, organizačné záležitosti
- Havarijný stav archívu, havarijný stav strechy posilovne, havarijný stav strechy
sociálnej bytovky – strechy pretekajú
-

prehliadka Mercedesu Vito - mikrobus (nutná oprava ručnej brzdy, nezamy- kajú
sa zadné dvere, tachometer rozbitý)

-

informácia o platbe daní - lokalita vedľa Eustreamu (bývalé baraky) – informácia

-

Obecné noviny – príprava, tlač termíny

-

Uzavretá nájomná zmluva a dodatok ku zmluve s poľovníckym združením –
oboznámením
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-

Kúpa dreveného voza /prípadne oprava voza, ktorý je v trávnatej ploche pri vstupe
do obce/

-

Vyhodnotenie akcie semifinálového kola speváckej súťaže /Bíbor piros szép rózsa/

-

Realizácia optických sietí pre biele miesta v kat. území obce Jablonov nad Turňou,

-

Szilvásvárad – návšteva a program 13.11.2015 alebo 20.11.2015

-

Podnet na výrub stromov v cintoríne, v okolí zdravotného strediska, pred
Vnenčákovcai, v parku, pri potoku pod Demeterovcami – suché stromy

-

Realizácia – výmena okien pri ObZS – sklobetón požiadavka RÚVZ z hľadiska
prevádzke Denného stacionára,

-

Stanovenie termínu verejného zhromaždenia,

-

Realizácia a výmena okien v ZŠ s MŠ v Jablonove nad Turňou – prevzatie stavby

-

Odmena zástupcovi starostu obce

-

Ponuka SEcar – GPS do Mercedesu

-

Oznámenie JUDr. Jany Dubovcovej, verejnej ochrankyne práv, na správnosť
postupu v prípade zrušenia trvalého pobytu – podnet podaný občano

-

Maringotka informácia

23. Interpelácia poslancov
24. Záver
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
-

K bodu č. 4 - Správa o pripravenosti školy pre začatie nového školského roka, oznámenie
Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad
Turňou o počte žiakov v triedach a informácia o výchovno- vzdelávacej činnosti
základnej školy s MŠ
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva:
-

so Správou o pripravenosti Základnej školy s materskou školou s VJM na školský rok
2015/2016

-

so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Materiály vypracovala Ing. Jolana Peniašková.
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Uznesenie č.134
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o pripravenosti Základnej školy s MŠ s VJM na školský rok 2015/2016 a Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015.
Hlasovanie :
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,

K bodu č. 5 Žiadosť Základnej školy s MŠ s VJM v Jablonove nad Turňou o vrátenie
režijných nákladov školskej jedálne za II. polrok 2014 v sume 2.306,90 €
Starosta obce predložil poslancom žiadosť vrátenie režijných nákladov školskej jedálne za
II. polrok 2014 v sume 2.306,90 €.
Uznesenie č.135
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vrátenie režijných nákladov školskej jedálne za II. polrok 2014 v sume 2.306,90 € .
T: 31.10.2015
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,

K bodu č. 6 Obecná prevádzkareň - hospodársky výsledok za 3. štvrťrok 2015
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva s hospodárením Obecnej
prevádzkarne v Jablonove nad Turňou za 3. štvrťrok 2015.
Uznesenie č.136
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
hospodárenie Obecnej prevádzkarne v Jablonove nad Turňou za 3. štvrťrok 2015.
Hlasovanie :
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
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K bodu č. 7 Podanie žiadosti na zníženie dane zo stavieb pre zdravotne ťažko
postihnuté osoby
Starosta obce predložil poslancom žiadosť podanú občanom na zníženie dane zo stavieb
pre zdravotne ťažko postihnuté osoby.
Uznesenie č. 137
Obecné zastupiteľstvo
odročuje bod
a predmetnú žiadosť prerokuje pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a poplatkov na rok
2016.
T: v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,

K bodu č. 8 - Žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľností – Profitherm Jablonov, s.r.o.,
Zátišie 10, Bratislava a Mercury Stav s.r.o,, Zátišie 10, Bratislava
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť uvedených spoločností na
odpustenie dane z nehnuteľností na obdobie rokov 2016-2020.
Uznesenie č. 138
Obecné zastupiteľstvo
nesúhlasí
s odpustením dane z nehnuteľností na obdobie rokov 2016-2020 pre Profitherm Jablonov,
s.r.o., Zátišie 10, Bratislava a Mercury Stav s.r.o,, Zátišie 10, Bratislava.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,

K bodu č. 9 - Plnenie rozpočtu k 30.9.2015 a úprava rozpočtu k 3.9.2015 – informácia
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s plnením rozpočtu obce
k 30.9.2015 a s úpravou rozpočtu k 3.9.2015
Uznesenie č. 139
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
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plnenie rozpočtu obce k 30.9.2015 a Úpravu rozpočtu k 3.9.2015.
Hlasovanie :
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,

K bodu č.10 - Žiadosť o prehodnotenie uznesenia o predaji pozemkov – Fridrich Fehérek,
Osloboditeľov 322, Krh. Podhradie
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť podanú občanom na
prehodnotenie uznesenie č. 99 z 18.6.2015 o zámere predaja majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 1 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. na žiadosť Fridricha
Fehéreka, bytom v Krh. Podhradí, Osloboditeľov 322 :
- pozemok parcely reg. „E“ č. 2890/1 v rozlohe 3705 m2, druh pozemku: vinice, mimo
zastavaného územia obce na LV č. 902, k. ú. Jablonov nad Turňou v podiele 1/1 za kúpnu cenu
3.445,65 eur. 0,93 eur/m2.
Zdôvodnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok je
priľahlí k stavbe a pozemku pod stavbou, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvoria
funkčný celok. Žiadateľ predmetný pozemok udržiava na svoje náklady niekoľko rokov.
Uznesenie č. 140
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu ceny predávaného majetku z pôvodnej ceny 0,93 eur/m2, na novú kúpnu cenu 0,85
eur/m2.
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

5

Z. Boros, O. Hegedüsová, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
1

Š. Kocsis

K bodu č. 11 - Cenová ponuka na kúpu prebytočného majetku štátu, budova bývalej
colnej stráže Jablonov n/ Turňou
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou Finančného
riaditeľstva SR, Sekcie ekonomiky s predajom prebytočného majetku štátu v katastrálnom
území Jablonov nad Turňou:
- stanica colnej stráže súp. č. 399, postavená na pozemku parc. č. C-KN č. 677/3,
- pozemok parc. č. C-KN č. 677/3 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 306 m2,
- pozemok parc. č. C-KN č. 677/2 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 1695
m2, všetky zapísané na LV č. 914 v k. ú. Jablonov nad Turňou,
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Primeraná cena uvedených nehnuteľností bola určená Znaleckým posudkom č. 033/2014 zo
dňa 04.08.2014 znalca: Doc. Ing. Pavol Marton Csc., Studenohorská 40, Bratislava vo výške
179 000,00 €.
V zmysle § 8a ods. 8 zákona č. 278 /1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení platnom
do 30.11.2014 v nadväznosti na §18m ods. 1 jeho platného znenia, Vám uvedené nehnuteľnosti
ponúkame za 50 % hodnoty primeranej ceny, tj. 89 500,00 €.
Uznesenie č. 141
Obecné zastupiteľstvo
a/ poveruje
starostu obce o zaslanie výpisu uznesenia č. 36 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.01.2015 Finančnej správe SR a požiadať Finančnú správu SR o udelenie
výnimky ohľadom kúpy nehnuteľnosti budovy bývalej colnej stráže v Jablonove nad Turňou
za zníženú sumu a to za sumu 5% z primeranej ceny uvedených nehnuteľností určených
Znaleckým posudkom č. 033/2014, v zmysle informácii, ktoré odzneli na pracovnom stretnutí
s predstaviteľmi vlády SR a predsedom vlády SR konaného v Rožňave dňa 19.08.2015, ktorého
sa starosta obce osobne zúčastnil, kde predseda vlády avizoval prípravu opatrenia z druhého
sociálneho balíčka, ktorým sa podporí a poskytne pomoc najmenej rozvinutým okresom
s vysokou mierou nezamestnanosti.
b/navrhuje
odôvodniť výnimku kúpy nehnuteľností za zníženú sumu prezentáciou sociálneho balíčka,
ktorý bol prezentovaný na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi vlády SR a predsedom vlády
SR konaného v Rožňave dňa 19.08.2015, ktorého sa starosta obce osobne zúčastnil, kde
predseda vlády avizoval prípravu nového zákona, ktorý podporí a poskytne pomoc najmenej
rozvinutým okresom s vysokou mierou nezamestnanosti.
T: do 30.10.2015
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,

K bodu č. 12 - Žiadosť o odkúpenie pozemkov (cca 1130 m2), ktoré sú vo vlastníctve obce
Jablonov n/ Turňou - MVDr. Viktor Végso, Košická 2, 048 01 Rožňava
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť MVDr. Viktora Végsoa
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce s rozlohou cca 1130 m2.
Uznesenie č. 142
Obecné zastupiteľstvo
a/ odročuje bod
prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemkov a
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b/ navrhuje
požiadať predsedu komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií o preverenie skutkového stavu priamo na mieste.
T: 10.11.2015
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
-

Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 13 - Žiadosť o prenájom telocvične a kuchyne dňa 7.11.2015 - Reformovaná
kresťanská cirkev na Slovensku – Farský úrad Jablonov nad Turňou
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku – Farský úrad Jablonov nad Turňou o prenájom telocvične a kuchyne dňa
7.11.2015. Farský úrad organizuje stretnutie detí – konfirmandov zo 44 cirkevných zborov.
Uznesenie č. 143
Obecné zastupiteľstvo
a/ súhlasí
s prenájmom telocvične dňa 7.11.2015 pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku –
Farský úrad Jablonov nad Turňou a
b/navrhuje
prenájom kuchyne prerokovať zo štatutárom Základnej školy s materskou školou s VJM
v Jablonove nad Turňou.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
-

K bodu č. 14 - Záznam z následnej finančnej kontroly pokladne za obdobie od 01.01.201531.07.2015 - kontrolórka obce
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva zo Záznamom z následnej
finančnej kontroly pokladne za obdobie od 01.01.2015 do 31.07.2015 vyhotovenú kontrolórkou
obce.
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Uznesenie č. 144
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Záznam z následnej finančnej kontroly pokladne za obdobie od 01.01.2015 do 31.07.2015.
Hlasovanie :
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
-

Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 15 - Schválenie uzavretia zmluvy o vecnom bremene Bioelektroenergy s.r.o.
(solárne panely na budove MŠ a na časť pozemku - kde je uložený zemný kábel od budovy
k rozvodni)
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zmluvu o vecnom bremene pre
Biolektroenergy s.r.o.
Uznesenie č. 145
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
uzavretie zmluvy o vecnom bremene so spoločnosťou Bioelektroenergy s.r.o.
T: 31.10.2015
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
-

K bodu č. 16 - Schválenie rokovacieho poriadku komisií
Starosta obce postúpil poslancom obecného zastupiteľstva Rokovací poriadok komisií
obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou.
Uznesenie č. 146
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou.
T: ako v texte
Z: starosta obce
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Hlasovanie :
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
-

Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 17 - Zrušenie VZN č. 7/2012 (o určovaní súpisných čísiel na území obce
Jablonov n/Turňou
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s VZN č. 7/2012 o určovaní
súpisných čísel na území obce Jablonov nad Turňou, ktorá je v rozpore so súčasne platným
zákonom.
Uznesenie č. 147
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zrušenie VZN č. 7/2012 o určovaní súpisných čísel na území obce Jablonov nad Turňou.
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
T: ihneď
Z: starosta obce

K bodu č. 18 - Návrh na vyradenie opotrebovaného materiálu Obecný úrad a ZŠ
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na vyradenie majetku
z evidencie Obecného úradu v Jablonove nad Turňou v obstarávacej cene 4.958,27 EUR, a to
v zmysle predloženej Zápisnice o zistení neupotrebiteľnosti majetku vyhotovenej na zasadnutí
vyraďovacej komisie zo dňa 12.8.2015.
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na vyradenie
opotrebovaného majetku z evidencie Základnej školy s materskou školou s vyučovacím
jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou v obstarávacej cene 4.600,94 EUR, v zmysle
predloženej Zápisnice o vyradení majetku zo zasadnutia vyraďovacej komisie dňa 9.10.2015.
Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vyradenie neupotrebiteľného majetku Obce Jablonov nad Turňou v obstarávacej cene 4.958,27
EUR podľa predloženej Zápisnice zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 12.8.2015
a vyradenie majetku Základnej školy s materskou školou s VJM v Jablonove nad Turňou
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v obstarávacej cene 4.600,94 EUR v zmysle Zápisnice o vyradení majetku vyhotovené na
zasadnutí vyraďovacej komisie dňa 9.10.2015
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
-

Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 19 - Návrh na prevedenie inventarizácie majetku obce
Starosta obce navrhol prevedenie inventarizácie majetku obce na začiatku a na konci
volebného obdobia.
Uznesenie č. 149
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vykonávanie inventarizácie majetku obce na začiatku a na konci volebného obdobia.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová,
-

K bodu č. 20 - Výroba knihy o obci – monografia – cenová ponuka
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva ponuku spoločnosti JES Košice
s.r.o. na výrobu knihy o obci – Monografia obce Jablonov nad Turňou spolu s jednotlivými
ukážkami publikácie v sume 3.880,00 €.
Uznesenie č. 150
Obecné zastupiteľstvo
navrhuje
v spolupráci s komisiou kultúry, mládeže a športu nájsť možnosti na prípravu a vydanie
monografie o obci Jablonov nad Turňou.

T: 31.3.2016
Z: starosta obce
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Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

7

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Mgr. S. Tóthová, Ing.R. Zubricky
-

Pri rokovaní bodu č. 20 sa dostavil na zasadnutie obecného zastupiteľstva poslanec Ing. Róbert
Zubricky.
K bodu č. 21 - Návrh na vytvorenie profesionálnej internetovej stránky – cenová ponuka
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva ponuku od spoločnosti Galileo
Corporation s.r.o., Bratislava na vytvorenie profesionálnej internetovej stránky.
Uznesenie č. 151
Obecné zastupiteľstvo
žiada starostu obce
o zabezpečenie ďalších dvoch ponúk na vytvorenie profesionálnej internetovej stránky
a následne ich od prezentovať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

T: 30.11.2015
Z: starosta obce
K bodu č. 22 – Rôzne
Starosta obce informoval predstaviteľov obecného zastupiteľstva s činnosťami ktoré
zabezpečoval a vykonával od posledného zasadnutie OZ.
- Dňa 21.10.2015 sa uskutoční Deň dôchodcov v kultúrnom dome v Jablonove nad
Turňou,
-

Havarijný stav archívu, havarijný stav strechy posilovne, havarijný stav strechy
sociálnej bytovky – strechy pretekajú

-

prehliadka Mercedesu Vito - mikrobus (nutná oprava ručnej brzdy, nezamy- kajú
sa zadné dvere, tachometer rozbitý)

-

informácia o platbe daní - lokalita vedľa Eustreamu (bývalé baraky) – informácia

-

Obecné noviny – príprava, tlač termíny

-

Uzavretá nájomná zmluva a dodatok ku zmluve s poľovníckym združením –
oboznámenie

-

Kúpa dreveného voza /prípadne oprava voza, ktorý je v trávnatej ploche pri vstupe
do obce/

-

Vyhodnotenie akcie semifinálového kola speváckej súťaže /Bíbor piros szép rózsa/

-

Realizácia optických sietí pre biele miesta v kat. území obce Jablonov nad Turňou,
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-

Szilvásvárad – návšteva a program 13.11.2015 alebo 20.11.2015

-

Podnet na výrub stromov v cintoríne, v okolí zdravotného strediska, pred
Vnenčákovcai, v parku, pri potoku pod Demeterovcami – suché stromy

-

Realizácia – výmena okien pri ObZS – sklobetón požiadavka RÚVZ z hľadiska
prevádzke Denného stacionára,

-

Stanovenie termínu verejného zhromaždenia,

-

Realizácia a výmena okien v ZŠ s MŠ v Jablonove nad Turňou – prevzatie stavby

-

Odmena zástupcovi starostu obce

-

Ponuka SEcar – GPS do Mercedesu

-

Oznámenie JUDr. Jany Dubovcovej, verejnej ochrankyne práv, na správnosť
postupu v prípade zrušenia trvalého pobytu – podnet podaný občano

-

Maringotka informácia

K bodu č. 23 - Interpelácia poslancov
K bodu č. 24 – Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom
zastupiteľstva.

za účasť a ukončil zasadnutie obecného

Overovatelia zápisnice:
Oľga Hegedüsová,

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

Mgr. Silvia Tóthová

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

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce
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