Zápisnica
(23)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 13.12.2016
Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis – odišiel pri prerokovaní bodu č. 39
Csaba Kustván
Ing. Robert Zubrický
Ing. Patrik Milata
Mgr. Alžbeta Tamásová – dostavila sa pri prerokovaní b. č.10

Neprítomní, ospravedlnený:
Ďalší prítomní:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení Obecného zastupiteľstva
5. Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2017
6. Žiadosť - predaj pozemku MVDr. Vegso
7. Žiadosť - predaj pozemku MUDr. I. Földesiová
8. Žiadosť - predaj pozemku Fridrich Fehérek
9. Žiadosť – prenájom pozemku pre spoločnosť SpootligSlvonaft
10. Žiadosť o prenájom kultúrneho domu PAKLAN - Silvester
11. Žiadosť o prenájom budovy bývalej knižnice PAKLAN
12. Prerokovanie žiadosti o prenájom priestorov v budove Obvodného zdravotného
strediska - Rumenica n.o.
13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (Bartóková K., Kardos D., Balázs V.,
Kalocsaiová )
14. Výpoveď nájomnej zmluvy nebytových priestorov – Lekáreň na rohu
15. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov lekárne
16. Žiadosť o dotáciu pre ZŠ s MŠ
17. Správa o hospodárení Obecnej prevádzkarne s.r.o. Jablonov nad Turňou v roku 2016
18. Návrh na odmenu konateľom Obecnej prevádzkárne Jablonov s.r.o
19. PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022
20. Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch – zníženie dane za ubytovanie 18
rokov a študenti
21. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
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22. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
na rok 2017
23. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu 2016
24. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jablonov nad Turňou
na rok 2017-2019
25. Predloženie rozpočtu na rok 2017- 2019 návrh finančnej komisie
26. Určenie termínu verejného zhromaždenia
27. Dovolenka starostu obce za rok 2015 a 2016
28. Cenová ponuka na právne služby JUDr. Martina Vnenčáková
29. Ponuka mapového portálu – mapa Slovakia digital
30. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
31. Správa z finančnej kontroly jedálne pri ZŠ s MŠ v Jablonove nad Turňou za rok 2016
32. Kontrola uznesení júl - október 2016
33. Návrh na odmenu kontrolórke obce
34. Cenová ponuka na dodávku energií – plyn, elektrika
35. Rôzne
36. Záver

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou otvoril o 17:00 hod. a viedol
starosta obce Ing. Slavomír Zubriczky, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov: 6 z celkového počtu 7. Obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol:
Csaba Kustván, Ing. Patrik Milata
Za schválenie overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie:
6
Za:
Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová
Proti:

-

Zdržal sa:

-

Uznesenie č. 299
Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje:
Csaba Kustvána, Ing. Patrika Milatu
Za zapisovateľku starosta určil: Mgr. Silviu Tóthovú
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K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
a navrhuje upraviť a doplniť nasledovné body do programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva:
35. Zrušenie uznesenia č. 277 zo dňa 3.10.2016 o VZN č. 3/2016 o výške príspevkov zákonného
zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni s účinnosťou do 1.11.2016
36. VZN č. 3/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni s účinnosťou do 1.1.2017
37. Žiadosť spoločnosti PROFITHERM Jablonov, s.r.o., Zátišie 10, Bratislava a Mercury Stav
s.r.o., Zátišie 10, Bratislava – harmonogram zaplatenia dane
38. Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy – Štefan Hundzsa
39. Žiadosť o prenájom telocvične pre TJ Hrhov
40. Prerokovanie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Obecnú prevadzkáreň,
s.r.o. Jablonov
41. Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Jablonov nad Turňou a krátkodobého nájmu
majetku obce Jablonov nad Turňou
42.Rôzne
43. Záver
O upravenom a doplnenom programe rokovania dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Uznesenie č. 300
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení Obecného zastupiteľstva
5. Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2017
6. Žiadosť - predaj pozemku MVDr. Vegso
7. Žiadosť - predaj pozemku MUDr. I. Földesiová
8. Žiadosť - predaj pozemku Fridrich Fehérek
9. Žiadosť – prenájom pozemku pre spoločnosť SpootligSlvonaft
10. Žiadosť o prenájom kultúrneho domu PAKLAN - Silvester
11. Žiadosť o prenájom budovy bývalej knižnice PAKLAN
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12. Prerokovanie žiadosti o prenájom priestorov v budove Obvodného zdravotného
strediska - Rumenica n.o.
13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (Bartóková K., Kardos D., Balázs V.,
Kalocsaiová )
14. Výpoveď nájomnej zmluvy nebytových priestorov – Lekáreň na rohu
15. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov lekárne
16. Žiadosť o dotáciu pre ZŠ s MŠ
17. Správa o hospodárení Obecnej prevádzkarne s.r.o. Jablonov nad Turňou v roku 2016
18. Návrh na odmenu konateľom Obecnej prevádzkárne Jablonov s.r.o
19. PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022
20. Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch – zníženie dane za ubytovanie 18
rokov a študenti
21. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
22. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
na rok 2017
23. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu 2016
24. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jablonov nad Turňou
na rok 2017-2019
25. Predloženie rozpočtu na rok 2017- 2019 návrh finančnej komisie
26. Určenie termínu verejného zhromaždenia
27. Dovolenka starostu obce za rok 2015 a 2016
28. Cenová ponuka na právne služby JUDr. Martina Vnenčáková
29. Ponuka mapového portálu – mapa Slovakia digital
30. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
31. Správa z finančnej kontroly jedálne pri ZŠ s MŠ v Jablonove nad Turňou za rok 2016
32. Kontrola uznesení júl - október 2016
33. Návrh na odmenu kontrolórke obce
34. Cenová ponuka na dodávku energií – plyn, elektrika
35. Zrušenie uznesenia č. 277 zo dňa 3.10.2016 o VZN č. 3/2016 o výške príspevkov
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni s účinnosťou do 1.11.2016
36. VZN č. 3/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni s účinnosťou do
1.1.2017
37. Žiadosť PROFITHERM Jablonov, s.r.o., Zátišie 10, Bratislava a Mercury Stav s.r.o.,
Zátišie 10, Bratislava – harmonogram zaplatenia dane
38. Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy – Štefan Hundzsa
39. Žiadosť o prenájom telocvične pre TJ Hrhov
40. Prerokovanie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Obecnú
prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov
41. Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Jablonov nad Turňou a krátkodobého
nájmu majetku obce Jablonov nad Turňou
42. Rôzne
43. Záver
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K bodu č. 4 Kontrola uznesení Obecného zastupiteľstva
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva sa odročuje na ďalšie zasadnutie z dôvodu, že
hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
v Jablonove nad Turňou do 31.10.2016.
K bodu č. 5 Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Starosta obce predniesol návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2017.
Uznesenie č. 301
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou v súlade s § 11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 6 Žiadosť - predaj pozemku MVDr. Vegső
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 302
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje predaj majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. na žiadosť
MVDr. Viktora Végsőa, bytom Rožňava, Košická 2 vedených na LV č. 902
v podiele 1/1
-pozemku - parc. č. E-KN. 2882/101 o výmere 545 m², druh pozemku - vinice,
-pozemku - par. č. . E-KN 2883/101 o výmere 17 m², druh pozemku - vinice,
-pozemku - par. č. . E-KN 2884/101 o výmere 20 m², druh pozemku - vinice,
-pozemku - par. č. . E-KN 2885/101 o výmere 27 m², druh pozemku - vinice,
-pozemku - par. č. . E-KN 2886/101 o výmere 9 m², druh pozemku - vinice,
a na LV č. 2138 v podiele 40/48
- pozemku parc. č. E-KN 2889/1 o výmere 333 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria
za cenu 0,50 €/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.
T: podľa dohody
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:
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K bodu č. 7 Žiadosť – predaj pozemku MUDr. I. Földesová
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 303
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje predaj majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. na žiadosť
MUDr. Ildikó Földesovej, bytom Rožňava, Mierová 21 vedených na LV č. 902, v podiele 1/1
- pozemku – parc. č. C-KN 2500/9 o výmere 235 m², druh pozemku - orná pôda,
- pozemku - parc. č. C-KN 2500/8 o výmere 274 m², druh pozemku - orná pôda,
- pozemku - parc. č. C-KN 2500/1 o výmere 1161 m², druh pozemku - orná pôda,
- pozemku - parc. č. C-KN 2496/1 o výmere 1084 m², druh pozemku - vinice
za cenu 0,60 €/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.
T: podľa dohody
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
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Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 8 Žiadosť – predaj pozemku F. Fehérek
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 304
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje predaj majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. na žiadosť
Fridricha Fehéreka, bytom Krásnohorské Podhradie, Osloboditeľov č. 322 vedených na LV č.
902 v podiele 1/1
-pozemku – par. č. E-KN 2890/1 o výmere 3705 m², druh pozemku - vinica
za cenu 0,60 €/ 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.
T: podľa dohody
Z: starosta obce
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Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 9 Žiadosť – prenájom pozemku pre spoločnosť SPOTLIGHT s.r.o., Magurská
4B, Bratislava
Starosta obce predložil poslancom žiadosť od Mgr. J.Heske, ako splnomocnenej osoby
spoločnosťou SPOTLIGHT s.r.o. Magurská 4B, Bratislava, na prenájom časti pozemku
potrebného na umiestnenie 1 ks informačnej tabule SLOVNAFT na parcele č. 1135 KN
v katastri obce.
Uznesenie č. 305
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje priamy prenájom časti pozemku
v k.ú. Jablonov nad Turňou parcely č. KN-C 1135 ostatné plochy, a to 72 m² zapísané na LV č.
902 pre spoločnosť SPOTLIGHT s.r.o.,Magurská 4B, Bratislava na umiestnenie 1 ks
informačnej tabule o smere a vzdialenosti k čerpacej stanici SLOVNAFT. Prenájom uvedenej
časti pozemku sa uzatvára na dobu určitú od 1.12.2016 do 31.12.2020 s trojmesačnou
výpovednou lehotou, nájomné je vo výške 15,-- €/mesačne.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, Š. Kocsis, Š. Kocsis,
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Na zasadnutie OcZ sa dostavila poslankyňa Mgr. A. Tamásová.
K bodu č. 10. Žiadosť o prenájom kultúrneho domu PAKLAN - Silvester
Starosta predložil prítomným poslancom žiadosť od neziskovej organizácie PAKLAN na
prenájom priestorov Kultúrneho domu v Jablonove nad Turňou za účelom usporiadania
tanečnej zábavy dňa 31.12.2016.
Uznesenie č. 306
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje poskytnutie priestorov Kultúrneho
domu v Jablonove nad Turňou Patrícii Mezeiovej, za účelom usporiadania tanečnej zábavy dňa
31.12.2016 neziskovou organizáciou PAKLAN.
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Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata,
Mgr. A. Tamásová, Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický,
O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 11. Žiadosť o prenájom budovy bývalej knižnice PAKLAN
Prejednanie žiadosti o prenájom budovy bývalej knižnice pre neziskovú organizáciu PAKLAN
na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 sa odročuje na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Poslanci navrhujú počkať kým sa uskutoční vyúčtovanie dotácie za rok 2016.
K bodu č. 12. Prerokovanie žiadosti o prenájom priestorov v budove Obvodného
zdravotného strediska - Rumenica n. o.
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 307
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti nehnuteľnosti v priestoroch Obvodného
zdravotného strediska v Jablonove nad Turňou pre RUMENICU n.o., so sídlom Ulica Čiga
695/1, Turňa nad Bodvou na dobu 10 rokov za 1,-- € /ročne (+režijné náklady) z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – služba denného stacionára bude poskytovaná v uvedených
priestoroch bezplatne za nasledovných podmienok:
l. nájomca zabezpečí kompletné vybavenie príslušným zariadením
2.služba bude poskytovaná len občanom s trvalým pobytom na území obce
3.zamestnancami stacionára musia byť občania s trvalým pobytom v obci
4.zabezpečí rekonštrukciu dvoch sociálnych zariadení pre vlastné potreby, t. j. výmenu sanity,
vymaľovanie a výmena obkladov a dlažby
5.podpisovanie zmlúv s potencionálnymi klientmi sa bude vykonávať na obecnom úrade
T: priebežne
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Š. Kocsis,
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (Bartóková K., Kardos D., Balázs
V., Kalocsaiová )
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami od nájomníkov sociálnych bytov
menovite: Dávid Kardos, Katarína Bartóková, Vojtech Balázs a Klaudia Kalocsaiová
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o predlženie prenájmu sociálnych bytov. Žiadatelia si v roku 2016 plnili svoje záväzky voči
obci.
Uznesenie č. 308
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje predlženie nájomnej zmluvy
s Dávidom Kardosom, Katarínou Bartókovou, Viktóriou Kalocsaiovou a Vojtechom Balázsom
na dobu určitú do 31.12.2017.

Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata, O.Hegedüsová
Mgr. A. Tamásová, Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický,

Proti:

-

Zdržal sa:

-

T: ako v texte
Z: starosta obce
K bodu č. 14. Výpoveď nájomnej zmluvy nebytových priestorov – Lekáreň na rohu
Mgr. A. Kossuthová konateľka Lekárne Na rohu s.r.o. doručila starostovi obce žiadosť
o ukončenie nájomnej zmluvy týkajúcej sa prenájmu priestorov na účely prevádzkovania
lekárne v priestoroch obvodného zdravotného strediska k 31.12.2016 z dôvodu ukončenia
podnikateľskej činnosti.
Uznesenie č. 309
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie výpoveď nájomnej zmluvy
o prenájme nebytových priestorov v obvodnom zdravotnom stredisku a schvaľuje ukončenie
nájmu dohodou k 31.12.2016.
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata, O.Hegedüsová
Mgr. A. Tamásová, Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický,

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 15. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov lekárne
Spoločnosť Dr. Max 86 s.r.o. prejavila záujem o prenájom priestorov v obvodnom zdravotnom
stredisku za účelom prevádzkovania pobočky verejnej lekárne.
Uznesenie č. 310
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje prenájom nebytových priestorov
v obvodnom zdravotnom stredisku za účelom prevádzkovania pobočky verejnej lekárne pre
spoločnosť Dr. Max 86 s.r.o. Košice. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájom vo výške 20,-9

€/mesačne + režijné náklady a žiada zapracovať do zmluvy aj zmluvnú pokutu v prípade
nedodržania podmienok zmluvy.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Ing. P. Milata, O.Hegedüsová
Mgr. A. Tamásová, Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický,

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 16. Žiadosť o dotáciu pre ZŠ s MŠ
Riaditeľstvo ZŠ s materskou školou s VJM v Jablonove nad Turňou žiada zriaďovateľa
o dofinancovanie bežných výdavkov na rok 2016. Požadovaná suma je: 7.905,- € (viď príloha).
Uznesenie č. 311
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje poskytnutie dotácie pre Základnú
školu s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou 229 na
dofinancovanie bežných výdavkov v celkovej výške 7.905,-- €.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 17. Správa o hospodárení Obecnej prevádzkarne s.r.o. Jablonov nad Turňou
v roku 2016
Pracovníčka obecného úradu p. T. Angyalová informovala poslancov obecného zastupiteľstva
s hospodárskym výsledkom Obecnej prevádzkarne, s.r.o. Jablonov k 13.12..2016.
Uznesenie č. 312
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodárenie Obecnej prevádzkarne, s.r.o. Jablonov
k 12.12.2016:
Zostatok na bežnom účte k 30.11.2016
Zostatok na bežnom účte – fondy – do 30.11.2016
Zostatok v pokladni k 30.11.216

6.063,36 €
342,48 €
658,53 €

Neuhradené pohľadávky za rok 2010
Neuhradené pohľadávky do 12.12.2016

4.737,01 €
13.452,83 €
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Neuhradené záväzky za rok 2014
Neuhradené záväzky za rok 2015
Neuhradené a predpokladané záväzky do 31.12.2016

7.000,00 €
2.914,44 €
13.516,22 €

K bodu č. 18 Návrh na odmenu konateľom Obecnej prevádzkárne Jablonov s.r.o
Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva schválenie odmeny pre konateľov
Obecnej prevádzkarne s.r.o. Jablonov na základe ich zodpovedného prístupu a časovej
náročnosti vykonaných prác a výsledkoch ktoré Obecná prevádzkareň dosiahla v priebehu roka
2016.
Uznesenie č. 313
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje vyplatenie odmeny pre konateľov
Obecnej prevádzkarne, s.r.o. Jablonov vo výške 1000,00 € každému z konateľov.
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 19. PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 314
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (PHSR) na obdobie 2016-2022.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 20. Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch – zníženie dane za
ubytovanie 18 rokov a študenti
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Starosta obce informoval prítomných o Dodatku č. 1 k VZN 7/2015 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Jablonov nad Turňou. Dodatok bol pripravený z dôvodu, že sa navrhujú zmeny v dani za
ubytovanie a to v osobách ktoré sú oslobodené od dane za ubytovanie. Navrhuje sa aj zmena
v dokladoch ktoré sú potrebné na zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre poplatníkov ktorý sa preukážu, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiavajú na území obce.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu Dodatku č. 1 k VZN 7/2015.
Výsledok hlasovanie:

Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Uznesenie č. 315
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Jablonov nad Turňou s účinnosťou od 1.1.2017.
T: ako v texte
Z: starosta obce
K bodu č. 21 Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom VZN o miestnom poplatku za rozvoj. Uviedol,
že návrh všeobecne záväzného nariadenia bol pripravený z dôvodov, že zákon č. 447/2015 Z.z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnomocňuje obce,
aby po 1.11.2016 mohli prijať VZN, ktorým môžu na svojom území stanoviť poplatok za
rozvoj, ktorý obec ustanoví s účinnosťou od 1.1.2017. V návrh VZN o miestnom poplatku sa
počíta s južnou časťou obce.
Uznesenie č. 316
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou neschvaľuje prijatie všeobecne záväzného
nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie:

Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-
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K bodu č. 22. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení na rok 2017
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 317
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje VZN č. 4/2016 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2017
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Jablonov nad Turňou.

Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 23. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu 2016
Pracovníčka obecného úradu p. T. Angyalová oboznámila prítomných so 7. úpravou rozpočtu
na rok 2016.
Uznesenie č. 318
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.
6 a schvaľuje 7. úpravu rozpočtu obce na rok 2016. Schválená 7. úprava rozpočtu obce tvorí
prílohu zápisnice.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 24 Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jablonov nad
Turňou na rok 2017 – 2019
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva zo svojím
stanoviskom k návrhu viacročného rozpočtu obce Jablonov nad Turňou na roky 2017 -2019
a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2017.

13

Uznesenie č. 319
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jablonov nad Turňou na roky 2017 -2019
a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2016.
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 25. Predloženie rozpočtu na rok 2017 – 2019 návrh finančnej komisie
Starosta obce a pracovníčka obecného úradu p. T. Angyalová oboznámili poslancov obecného
zastupiteľstva s návrhom rozpočtu na roky 2017-2019 a s dôvodovou správou k návrhu
rozpočtu na rok 2017.
Komisia finančná a správy obecného majetku dňa 13.12.2016 prerokovala návrhy rozpočtu na
roky 2017 – 2019 a dôvodovú správu na rok 2017, Rozpočet na rok 2017 komisia navrhuje
schváli.
Uznesenie č. 320
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
I. prerokoval
návrh rozpočtu Obce Jablonov nad Turňou na roky 2017 – 2019
II. berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019
III. schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2017 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-
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K bodu č. 26. Určenie termínu verejného zhromaždenia
Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou uskutočnenia verejného zhromaždenia
a spoločne s poslancami stanovili termín uskutočnenia verejného zhromaždenia na deň 28.2.2017 o 18.00 hod.

Uznesenie č. 321
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie termín uskutočnenia verejného zhromaždenia v obci
Jablonov nad Turňou dňa 28.2.2017 o 18.00 hod.
K bodu č. 27 Dovolenka starostu obce za rok 2015
Starosta obce informoval poslancov o nevyčerpaní dovolenky za rok 2015, ktoré nemohol
vyčerpať z dôvodu účasti na projektoch a veľkého množstva práce ktoré bolo potrebné
vykonať. Z roku 2015 zostalo nevyčerpaných 15 dní dovolenky.
Uznesenie č. 322
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje preplatenie nevyčerpanej
dovolenky starostu za rok 2015 v počte 15 dní v najbližšom výplatnom termíne.
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 28 Cenová ponuka na právne služby JUDr. M. Vnenčáková
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva cenovú ponuku o poskytovaní
právnych služieb od JUDr. Martiny Vnenčákovej.
Uznesenie č. 323
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje podpísanie zmluvy o poskytovaní
právnych služieb, s JUDr. Martinou Vnenčákovou, Advokátkou zapísanou do zoznamu SAK
pod č. 5755. Odmena za poskytovanie právnych služieb je stanovená paušálom vo výške 83,-€ mesačne ktorá zahrňuje poskytovanie právnych služieb v priebehu toho ktorého kalendárneho
mesiaca v rozsahu 10 hod/mesačne. Ak dôjde k prekročenie 10 hodín do mesiaca zvýšenie
paušálnej odmeny sa spravuje platným cenníkom advokáta.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017.
T: ihneď
Z: starosta obce
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Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 29 Ponuka mapového portálu – mapa Slovakia digital
Prejednanie tohto bodu sa odročuje na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 30 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva s plánom jej
kontrolnej činnosti na rok I. polrok 2017

Uznesenie č. 324
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2017.
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 31 Správa z finančnej kontroly jedálne pri ZŠ s MŠ v Jablonove nad Turňou
za rok 2016
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou z finančnej kontroly jedálne pri ZŠ
s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou. Kontrolované obdobie bolo
od januára 2016 do septembra 2016. Cieľom bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce a s vlastnými zdrojmi
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných smerníc školy a školskej
jedálne. Za kontrolované obdobie vedúcou školskej jedálne bola p. A. Hiščáková.
Uvedená správa bola zaslané riaditeľke školy a bol určený termín do 10.11.2016 na
predloženie vyjadrenia k návrhu odporúčaní a opatrení od kontrolórky obce. Riaditeľka školy
do uvedeného termíne nereagovala, nebola akceptovaná požiadavka hlavnej kontrolórky obce
ani do zasadnutia obecného zastupiteľstva konanej dňa 13.12.2016
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Uznesenie č. 325
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie Správu z finančnej
kontroly jedálne pri ZŠ s MŠ v Jablonove nad Turňou za obdobie od januára 2016 do septembra
2016 vykonanú hlavnou kontrolórkou obce.
K bodu č. 32 Kontrola uznesení júl – október 2016
Na základe plánu kontrolnej činnosti za II. Polrok 2016 hl. kontrolórka obce vykonala kontrolu
plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Jablonove nad Turňou za obdobie od 1.7.2016 do
31.10.2016. Ku kontrole boli predložené všetky výpisy uznesení za kontrolované obdobie
a zápisnice zo zasadnutí za uvedené obdobie.
Hlavná kontrolórka obce doporučuje uznesenia uvedené v správe prehodnotiť
a aktualizovať. V zmysle rokovania Obecného zastupiteľstva v Jablonove nad Turňou zo dňa
26.10.2016 od 1.11.2016 bude kontrola uznesení súčasťou programu každého rokovania
obecného zastupiteľstva. Správa z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
v Jablonove nad Turňou za obdobie od 01.07.2016 do 31.10.2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 326
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie Správu z kontroly
uznesení Obecného zastupiteľstva v Jablonove nad Turňou za obdobie od 01.07.2016 do
31.10.2016 predloženú hlavnou kontrolórkou obce.
K bodu č. 33 Návrh na odmenu kontrolórky obce
Starosta obce navrhuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 10% mesačného platu
za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 od 1.1.2017 mesačnú odmenu vo výške 30% mesačného
platu, za kvalitne a zodpovedne vykonanú prácu.
Uznesenie č. 327
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou schvaľuje doplatok odmeny do výšky 30%
z mesačného platu pre hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 a od
1.1.2017 mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu.

Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 34. Cenová ponuka na dodávku energií – plyn, elektrina
Prejednanie tohto bodu sa odročuje na iné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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35. Zrušenie uznesenia č. 277 zo dňa 3.10.2016 o VZN č. 3/2016 o výške príspevkov
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni s účinnosťou od 1.11.2016
Starosta obce informoval poslancov s oznámením riaditeľky ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským v Jablonove nad Turňou zo zavedením VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení s účinnosťou od 1.11.2016.
Dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením pre deti v hmotnej núdzi. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre tieto
deti a žiakov poukazuje dotáciu len vo výške, ktoré sa určilo v januári 2016 a preto nové ceny
škola vie zaviesť iba od januára 2017.
Uznesenie č. 328
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou ruší uznesenie č. 277 zo dňa 3.10.2016
ktorým schválilo VZN č. 3/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni s účinnosťou od
1.11.2016.
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

36. VZN č. 3/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni s účinnosťou
od 1.1.2017
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 329
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje VZN č. 3/2016 o výške
príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni s účinnosťou od 1.1.2017
Hlasovanie:
7
Za:
Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová
Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 37. Žiadosť PROFITHERM Jablonov, s.r.o., Zátišie 10, Bratislava a Mercury
Stav s.r.o., Zátišie 10, Bratislava – harmonogram zaplatenia dane
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou konateľa spoločnosti PROFITHERM
Jablonov, s.r.o., Zátišie 10, Bratislava a Mercury Stav s.r.o., Zátišie 10, Bratislava Ing. T. Irchu
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o možnosti predlženia termínu na zaplatenia daní z nehnuteľnosti za roky 2015 a 2016. Ing. T.
Ircha žiada aby daň z nehnuteľnosti za roky 2015 a 2016 mohol zaplatiť do 31.12.2017 a daň
z nehnuteľnosti za rok 2017 uhradiť do 30.11.2018.
Starosta obce dal hlasovať o možnosti úhrady daní z nehnuteľnosti spoločnosťou
PROFITHERM Jablonov, s.r.o., Zátišie 10, Bratislava a Mercury Stav s.r.o., Zátišie 10,
Bratislava podľa nasledovného harmonogramu navrhnutého konateľom spoločnosti:
- Daň z nehnuteľností za rok 2015 a 2016 uhradiť do 31.12.2017
- Daň z nehnuteľnosti za rok 2017 uhradiť do 30.11.2018
Výsledok hlasovania:
Za:

-

Proti:

7

Zdržal sa:

-

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Uznesenie č. 330
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou neschvaľuje predlženie splatnosti na úhradu
daní za rok 2015 a 2016 do 31.12.2017 a daň z nehnuteľností za rok 2017 do 30.11.2018
spoločnosťou PROFITHERM Jablonov, s.r.o., Zátišie 10, Bratislava a Mercury Stav s.r.o.,
Zátišie 10, Bratislava a žiada o úhradu dane z nehnuteľnosti za rok 2015 do termínu 28.2.2017
a za rok 2016 uhradiť nedoplatky za daň z nehnuteľností do 30.6.2017. V prípade nedodržania
uvedených termínov Obec Jablonov nad Turňou bude dlžnú sumu vymáhať súdnou cestou.
K bodu č 38. Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy – Štefan Hundzsa
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou od Štefana Hundzsu nájomcu
rodinného domu vo vlastníctve obce o predlženie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie.
Uznesenie č. 331
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje pokračovanie prenájmu rodinného
domu s nádvorím vo vlastníctve obce Jablonov nad Turňou LV č. 902 vo výmere 774 m² na
dobu určitú do 30.6.2017 pod podmienkou, že do 31.12.2016 uhradia všetky nedoplatky voči
obce. Výška nájmu od 1.1.2017 je 60,00 €/mesačne.
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 39 Žiadosť o prenájom telocvične pre TJ Hrhov
Predkladá starosta obce.
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Uznesenie č. 332
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje prenájom telocvične pre TJ Hrhov
na zimné sezónu 2016/2017 v zmysle Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Jablonov
nad Turňou a krátkodobého nájmu majetku obce Jablonov nad Turňou.
Hlasovanie:
Za:

7

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odišiel poslanec Š. Kocsis.
K bodu č. 40 Prerokovanie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Obecnú
prevadzkáreň s.r.o. Jablonov
Starosta oboznámil poslancov s podmienkami prenajímania nebytových priestorov vo
vlastníctve obce Obecnou prevádzkarňou s.r.o. Jablonov.
Uznesenie č. 333
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje nájomné za prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Jablonov nad Turňou spoločnosťou Obecná
prevádzkareň s.r.o. Jablonov vo výške 2.800,-- €.
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

41. Zásady poskytovania niektorých služieb obcou Jablonov nad Turňou a krátkodobého
nájmu majetku obce Jablonov nad Turňou
Predkladá starosta

Uznesenie č. 334
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje nové Zásady poskytovania
niektorých služieb obcou Jablonov nad Turňou a krátkodobého nájmu majetku obce Jablonov
nad Turňou s účinnosťou od 1.1.2017.
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Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

42. Rôzne
Starosta obce navrhol poslankyne O. Hegedüsová mimoriadnu odmenu za aktívny prístup
k práci ako poslankyne obecného zastupiteľstva vo výške 200,-- € podľa zásad odmeňovania
poslancov a predstaviteľov volených orgánov obce.
Uznesenie č. 335
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje poskytnutie mimoriadnej odmeny
pre poslankyňu O. Hegedüsová vo výške 200,--€.
T: najbližšie výplatný termín
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, Mgr. A.Tamásová, Ing.P.Milata
Cs. Kustván, Ing. R.Zubrický, O.Hegedüsová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Poslanci OcZ navrhujú zapracovať do zmluvy s neziskovou organizáciou PAKLAN klauzolu:
„Pri porušení akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy nájomcom, je prenajímateľ
oprávnený požadovať úhradu vo výške skutočne spôsobenej škody.“
Starosta obce informoval predstaviteľov obecného zastupiteľstva s činnosťami ktoré
zabezpečoval a vykonával od posledného zasadnutie OZ:
- Oboznámil poslancov s vyúčtovaním Dňa jubilantov 2016: Nákup čokolády pre vystupujúce
deti a nákup darčekov spolu v hodnote 260,82 €
- Vyúčtovanie Dňa dôchodcov 2016:
a) nákup občerstvenia pre vystupujúce deti: 26,40 €
b) nákup darčekov 199 ks:

626,00 €

c) vystúpenie hudobnej skupiny:

115,00 €
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Spolu náklady na Deň dôchodcov:

767,40 €

-Vianočný trh upresnenie
-Podané projekty za rok 2016 – vyhodnotenie, podané v novembri:
INTERREG SK-HU ELECTRA – kultúrne a školiace centrum 244 997,80 eur
ENVIROFOND – Opatrenie na vodnom toku 83 632,80
-

Rozvoj odpadového hospodárstva – kompostéry 33 120 eur
– SAŽP Obnova dediny – Stratégia ochrany verejnej zelene 5 273 eur
-

Strecha KD – dokončenie
Zberný dvor – rozhodnutie
Deň dôchodcov, novorodenci, jubilanti – vyúčtovanie
Stretnutie s podnikateľmi dňa 30.11.2016
Projekt Slovnaft – Zelená Oáza
Colnica – nájomné byty, domov dôchodcov - overenie možností
Príprava obecných novín
Kardos T. – sponzorstvo na Vianočné trhy, sladkosti pre MŠ
Sociálny podnik – príprava podkladov, pracovné stretnutie

Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle ustanovení § 33 ods.5 zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vymenoval za veliteľa
Dobrovoľného hasičského zboru obce /DHZO/ Jablonov nad Turňou Tomáša Šikúra a zároveň
boli vymenovaní aj členovia DHZO.
43. Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 23.30 hodine.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Csaba Kustván

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

Ing. Patrik Milata

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