Zápisnica
(15)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 27.1.2016
Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczký, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová
Ing. Robert Zubricky
Ing. Patrik Milata

Neprítomní, ospravedlnený bol: Ing. R. Zubricky – dostavil sa na zasadnutie obecného
zastupiteľstva pri rokovaní bodu č. 8
Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Zmluva o zverení majetku obce (budova Základnej školy a Materskej školy) do správy
Základnej školy s MŠ s VJM v Jablonove nad Turňou
5. Zmluva na právne služby (JUDr. Vnenčáková)
6. Projektový manažment pre podanie žiadosti o NFP (verejné osvetlenie)
7. Výzva na podanie projektu od spoločnosti eustream a.s. Municipality 2016 v oblastiach:
1. Rozvoj , podpora a zveľaďovanie obcí, miest a regiónu
2. Zachovanie kultúrneho dedičstva
3. Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
8. Podanie žiadosti o prevod nehnuteľností do vlastníctva obce – (prebytočný majetku
štátu, budova bývalej colnice a priľahlých pozemkov - Jablonov n/ Turňou) – s využitím
na verejno-prospešný účel, v súlade s § 8e písm. ) zákona č. 278/1993 Z. z.
9. Cenová ponuka na kamerový systém – zberný dvor
10. Cenová ponuka na vyhotovenie štúdie a projektovej dokumentácie pre budovu
Materskej školy – podklad pre podanie žiadosti na výzvu
11. Cenová ponuka na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre park pred Obecným
úradom – podklad pre podanie žiadosti na výzvu
12. Cenová ponuka USS Steel Košice - kamenivo
13. Cenová ponuka na vyhotovenie dreveného altánku na futbalovom ihrisku – vedľa
plechovej búdy
14. Cenová ponuka na drevenú sochu sv. Urbana
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15. Cenová ponuka na kúpu dreveného voza
16. Cenová ponuka na opravu strechy nad šatňami a posilovňou – budova T18
17. Ponuka na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách
18. Žiadosť prenájom kultúrneho domu 6.2.2016 – (Stretnutia členov n.o. Paklan)
19. Vyúčtovanie Vianočných trhov, celkové vyhodnotenie
20. Vyúčtovanie pracovného stretnutia s predstaviteľmi samosprávy družobnej obce
Szilvásvárad
21. Vyhotovenie komunitného plánu sociálnych služieb
22. Rôzne – príprava podkladov pre projekty – rekonštrukcia ČOV, rekonštrukcia
miestnej komunikácie
- kamerový systém – podaný projekt cez výzvu o poskytnutie dotácie z rozpočtu na
financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016
- ples Mikroregiónu 5.2.2016 (Plešivec KD)
- informácie ohľadom príprav podkladov pre ČOV a miestnu komunikáciu
- ples ZMOHG 27.2.206 (Rožňava radnica)
- majetko právne vysporiadanie parku (park oproti bývalej JRD bytovka č. 39) a miestnej
komunikácie – (smerom od pressa k starej pošte)
- informácia ohľadom volieb do NR SR 2016
- informácia ohľadom evidencie a dát daňovníkov v systéme
- príprava verejnej schôdze 11.2.2016
- prehliadka Mercedesu Vito - mikrobus (oprava ručnej brzdy, výmena tachometra, výmena
olejov, filtrov)
- klzisko – príprava a prevádzka
- nový erb – príprava
- podanie späť vzatia žiadosti o vklad – vecné bremeno budova Materskej školy
- oprava rigola - Porubán Štefan
-Rákóczi Szövetség a Občianske združenie Pro Civis – ponuka dvojjazyčného
označenia prevádzok (nápisy, upútavky, jedálne a nápojové listy) a prípravy iných
propagačných a reklamných nosičov v slovenskom a maďarskom jazyku – pre
podnikateľov a neziskové organizácie
23. Interpelácie poslancov
24. Rôzne
25. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Slavomír Zubricky, starosta obce.
Privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starosta konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov obecného zastupiteľstva sú prítomný 6,
teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta obce menoval poslancov:
Š. Kocsis, Cs. Kustván
Za zapisovateľku starosta určil: Mgr. Silvia Tóthová
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K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce oboznámil poslancov s programom dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva
a navrhuje upraviť a doplniť nasledovné body do programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Bod č.:
22. Informácie starostu obce
23. Žiadosť Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským
v Jablonove nad Turňou o poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
Zelená oáza
24. Prerokovanie žiadosti o pokračovanie prenájmu sociálneho bytu – Dušan Žonca
25. Prerokovanie žiadosti o pokračovanie prenájmu rodinného domu s príslušným dvorom so
súpisným číslom 80 – Štefan Hundzsa
26. Žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu pre Zväz reformovaných žien v Jablonove
nad Turňou dňa 13.3.2016
27. Návrh na odmenu pre Nicolasa Kardosa – príprava obecných novín
28. Interpelácia poslancov
29. Rôzne
30. Záver
Uznesenie č. 197
Obecné zastupiteľstva
schvaľuje
program zasadnutie s doplnkami a zmenami.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,

Schválený program rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Zmluva o zverení majetku obce (budova Základnej školy a Materskej školy) do správy
Základnej školy s MŠ s VJM v Jablonove nad Turňou
5. Zmluva na právne služby (JUDr. Vnenčáková)
6. Projektový manažment pre podanie žiadosti o NFP (verejné osvetlenie)
7. Výzva na podanie projektu od spoločnosti eustream a.s. Municipality 2016
v oblastiach:
1. Rozvoj , podpora a zveľaďovanie obcí, miest a regiónu
2. Zachovanie kultúrneho dedičstva
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3. Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
8. Podanie žiadosti o prevod nehnuteľností do vlastníctva obce – (prebytočný majetku
štátu, budova bývalej colnice a priľahlých pozemkov - Jablonov n/ Turňou) – na
verejno-prospešný účel, v súlade s § 8e písm. d) zákona č. 278/1993 Z. z.
9. Cenová ponuka na kamerový systém – zberný dvor
10. Cenová ponuka na vyhotovenie štúdie a projektovej dokumentácie pre budovu
Materskej školy – podklad pre podanie žiadosti na výzvu
11. Cenová ponuka na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre park pred Obecným
úradom – podklad pre podanie žiadosti na výzvu
12. Cenová ponuka USS Steel Košice - kamenivo
13. Cenová ponuka na vyhotovenie dreveného altánku na futbalovom ihrisku – vedľa
plechovej búdy
14. Cenová ponuka na drevenú sochu sv. Urbana
15. Cenová ponuka na kúpu dreveného voza
16. Cenová ponuka na opravu strechy nad šatňami a posilňovňou – budova T18
17. Ponuka na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách
18. Žiadosť prenájom kultúrneho domu 6.2.2016 – (Stretnutia členov n.o. Paklan)
19. Vyúčtovanie Vianočných trhov, celkové vyhodnotenie
20. Vyúčtovanie pracovného stretnutia s predstaviteľmi samosprávy družobnej obce
Szilvásvárad
21. Vyhotovenie komunitného plánu sociálnych služieb
22. Informácie starostu obce
23. Žiadosť Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským
v Jablonove nad Turňou o poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
projektu Zelená oáza
24. Prerokovanie žiadosti o pokračovanie prenájmu sociálneho bytu – Dušan Žonca
25. Prerokovanie žiadosti o pokračovanie prenájmu rodinného domu s príslušným dvorom
so súpisným číslom 80 – Štefan Hundzsa
26. Žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu pre Zväz reformovaných žien
v Jablonove nad Turňou dňa 13.3.2016
27. Návrh na odmenu pre Nicolasa Kardosa – príprava obecných novín
28. Interpelácia poslancov
29. Rôzne
30. Záver
K bodu č. 4 Zmluva o zverení majetku Obce Jablonov nad Turňou do správy Základnej
školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és
Óvoda, Jablonove nad Turňou č. 229
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 198
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
Zmluvu o správe majetku Obce Jablonov nad Turňou do správy Základnej školy s materskou
školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Jablonove nad Turňou č.
4

229. Zmluvné strany sa v nej dohodli, že touto zmluvou sa nahrádza protokol o prechode
užívateľského práva budov Základnej školy s materskou školou vo vlastníctve obce Jablonov
nad Turňou, do správy Základnej školy s materskou školou v Jablonove nad Turňou zo dňa
31.12.2005, so splatnosťou od 01.02.2016.
T: 01.02.2016
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,

K bodu č. 5 Zmluva na právne služby (JUDr. Vnenčáková)
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva novú Zmluvu o poskytovaní
právnych služieb od JUDr. Martiny Vnenčákovej.
Uznesenie č. 199
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
Zmluvu 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 31.12.2016.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,

K bodu č. 6 Projektový manažment pre podanie žiadosti o NFP (verejné osvetlenie)
Starosta obce informoval poslancov o návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb projektového
manažmentu od spoločnosti rumanko, s.r.o., Bazovského 2747/12, Trenčín, ktorá v prieskume
trhu zo dňa 4.1.2016 ponúkla najnižšiu cenu. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb
projektového
manažmentu
týkajúceho
sa
projektu
z Operačného
programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast /KaHR/, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia
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verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
Projektový manažment projektu zahŕňa:
-

Implementáciu projektu vrátane vypracovania žiadostí o platbu a monitorovacích správ
projektu,
Koordináciu projektových činností s riadiacim orgánom pre Operačný program KaHR
/ďalej len „RO“/ súvisiace s implementáciou projektu vrátane komunikácie vo všetkých
formách s pracovníkmi RO v mene spoločnosti

Zmluvná odmena za poskytnutie služby je 1.500,-- eur.

Uznesenie č. 200
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
Zmluvu o poskytovaní služieb projektového manažmentu týkajúce sa projektu z Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast /KaHR/, Opatrenie 2.2 – Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky s firmou rumanko, s.r.o., Bazovského 2747/12, 911 08 Trenčín.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,

K bodu č. 7 Výzva na podanie projektu od spoločnosti eustream a.s. Municipality 2016
v oblastiach: Rozvoj , podpora a zveľaďovanie obcí, miest a regiónu
Zachovanie kultúrneho dedičstva
Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
Starosta obce podrobnejšie oboznámil prítomných poslancov s výzvou.

Uznesenie č. 201
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
prípravu a podanie projektovej dokumentácie v rámci grantového programu Municipality 2016
Nadácia SPP a spoločnosti eustream, a.s. Bratislava na opravu a údržbu strechy kultúrneho
domu v Jablonove nad Turňou, ktorý je v havarijnom stave
T: ihneď
Z: starosta obce
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Hlasovanie :
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,

K bodu č. 8 Podanie žiadosti o prevod nehnuteľností do vlastníctva obce – (prebytočný
majetku štátu, budova bývalej colnice a priľahlých pozemkov - Jablonov n/ Turňou) – na
verejno-prospešný účel, v súlade s § 8e písm. d) zákona č. 278/1993 Z. z.
Predkladá starosta obce
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ing. R. Zubricky.
Uznesenie č. 202
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpu prebytočného majetku štátu, budovu bývalej colnej stráže a priľahlého pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Obce Jablonov nad Turňou v súlade s § 8e písm. d)
zákona č. 278/1993 Z. z. Budova stanice colnej stráže súp. číslo 399 postavená na pozemku
parcelné č. C-KN č. 677/3 a priľahlý pozemok parcelné č. C-KN č. 677/2, vedených na liste
vlastníctva č. 914.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu uvedenej nehnuteľnosti s priľahlým pozemkom do
vlastníctva obce vo výške 17.900,-- EUR formou úveru.
Obecné zastupiteľstvo sa
zaväzuje,
že budovu bývalej colnej stráže s priľahlým pozemkom bude využívať na verejnoprospešný
účel /dom sociálnych služieb/ minimálne po dobu 5 rokov od nadobudnutie nehnuteľností do
vlastníctva obce.
T: 29.2.2016
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

K bodu č. 9 Cenová ponuka na kamerový systém – zberný dvor
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s cenovou ponukou na dodanie
a montáž kamerového systému na zberný dvor v Jablonove nad Turňou.
7

Uznesenie č. 203/1
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
prejednanie tohto bodu na ďalšie zasadnutia obecného zastupiteľstva a žiada starostu
o vykonanie prieskumu trhu a oslovenie ďalších dvoch spoločností.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

K bodu č. 10 Cenová ponuka na vyhotovenie štúdie a projektovej dokumentácie pre
budovu Materskej školy – podklad pre podanie žiadosti na výzvu
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 203/2
Obecné zastupiteľstvo
ukladá starostovi
vyžiadať ďalšie dve cenové ponuky a urobiť prieskum trhu na vyhotovenie štúdie a projektovej
dokumentácie pre budovu Materskej školy v obci Jablonov nad Turňou.
T: ihneď
Z: starosta obce

K bodu č. 11 Cenová ponuka na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre park pred
Obecným úradom – podklad pre podanie žiadosti na výzvu
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 204
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu a revitalizáciu parku pred Obecným
úradom v Jablonove nad Turňou, s postupom potrebným pre dodržanie legislatívy o verejnom
obstarávaní.
T: ihneď
Z: starosta obce
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Hlasovanie :
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

1

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Ing. Patrik Milata, Ing. R. Zubricky,
Mgr. A. Tamášová

K bodu č. 12 Cenová ponuka USS Steel Košice – kamenivo
Starosta obce informoval poslancov o potrebe nákupu kameniva pre obec, pre výspravky
miestnych komunikácií a ďalšie pripravované stavebné práce.
Uznesenie č. 205/1
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nákup kameniva pre Obec Jablonov nad Turňou v množstve 24 t.
Hlasovanie :
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

T: ihneď
Z: starosta obce
K bodu č. 13 Cenová ponuka na vyhotovenie dreveného altánku na futbalovom ihrisku –
vedľa plechovej búdy
Starosta predložil poslancom návrh dreveného altánku na futbalovom ihrisku.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby altánok vyhotovila Obecná prevádzkareň
Jablonov s.r.o., zo železa a strechu altánku urobiť z plechu, prispôsobiť streche plechovej búdy.

K bodu č. 14 - Cenová ponuka na drevenú sochu sv. Urbana
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom umeleckého rezbára p. Jozefa Pekára, Moldava
nad Bodvou na zhotovenie drevenej sochy sv. Urbana.
Uznesenie č. 205/2
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje

9

zhotovenie drevenej sochy sv. Urbana umeleckým rezbárom p. Jozefom Pekárom. Stanovuje
maximálnu cenu drevenej sochy do 2.500,-- EUR. Zároveň žiada starostu o vykonanie
prieskumu trhu a oslovenie ďalších umeleckých rezbárov.
Hlasovanie :
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

T: ihneď
Z: starosta obce
K bodu č. 15 Cenová ponuka na kúpu dreveného voza
Starosta obce predložil fotodokumentáciu dreveného voza, ktorý navrhuje kúpiť a umiestniť
do malého trojuholníkového parku, ktorý sa nachádza pri vjazde do obce, zároveň pre jeho
ochranu pred poveternými podmienkami vyhotoviť prístrešok pod ktorý sa voz umiestni.
Uznesenie č. 205/3
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
neschvaľuje
nákup dreveného voza a navrhuje zistiť možnosti kúpy voza v rámci obce.
Hlasovanie :
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

K bodu č. 16 Cenová ponuka na opravu strechy nad šatňami a posilňovňou – budova T18
Starosta oboznámil prítomných so zlým stavebno-technickým stavom strechy nad budovou
telocvične /zateká/,konkrétne v časti kde sa nachádzajú šatne a posilňovňa.
Mgr. A. Tamásová navrhuje nahlásiť havarijný stav, podať žiadosť na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijného stavu časti telocvične .
K bodu č. 17 Ponuka na opravu výtlkov
Starosta informoval poslancov s ponukou na vykonanie vysprávok výtlkov počas celého roka
unikátnou modernou technológiou. Zástupca spoločnosti p. Lipták uvádza v ponuke možnosť
bezplatnej ukážky.
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Uznesenie č. 206/1
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
aby spoločnosť zabezpečila praktickú ukážku a žiada starostu zistiť cenu za vykonanie jednej
vysprávky.
Hlasovanie :
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

T: ihneď
Z: starosta obce
K bodu č. 18 Žiadosť prenájom kultúrneho domu 6.2.2016 – (Stretnutia členov n.o.
Paklan)
Starosta predložil prítomným poslancom žiadosť Nicolasa Kardosa na prenájom priestorov
Kultúrneho domu v Jablonove nad Turňou za účelom stretnutia členov neziskovej organizácie
Paklan dňa 6.2.2016.

Uznesenie č. 206/2
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie priestorov Kultúrneho domu v Jablonove nad Turňou Nicolasovi Kardosovi, za
účelom stretnutia členov neziskovej organizácie Paklan dňa 6.2.2016.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

K bodu č. 19 Vyúčtovanie Vianočných trhov, celkové vyhodnotenie
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva s vyúčtovaním Prvého
Vianočného trhu 2015 v Jablonove nad Turňou:
- Spolu výdaje vo výške 261,30 €
- Spolu príjem vo výške 32,00 € za predaj kapustnice
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Celkové ohlasy boli veľmi pozitívne,
Vianočného trhu pokračovať.

navrhuje v tejto začatej činnosti s organizáciou

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyúčtovanie Prvého Vianočného trhu 2015.
K bodu č. 20 Vyúčtovanie pracovného stretnutia s predstaviteľmi samosprávy družobnej
obce Szilvásvárad
- Starosta oboznámil poslancov s vyúčtovaním pracovného stretnutia s predstaviteľmi
samosprávy družobnej obce Szilvásvárad, ktoré bolo v celkovej výške 909,20 €
Uznesenie č. 206/3
Obecné zastupiteľstvo
schválilo
čiastočnú úhradu nákladov poslancami obecného zastupiteľstva spolu vo výške 330,00 eur.
Jednotlivý poslanci čiastočné náklady za seba a rodinných príslušníkov donesú do pokladne
obecného úradu do 5.2.2016.
Hlasovanie :
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

K bodu č. 21 Vyhotovenie komunitného plánu sociálnych služieb
Starosta navrhuje, po prejednaní zo zástupcom starostu Mgr. A.Tamásovou, poveriť ju
s vypracovaním komunitného plánu sociálnych služieb a odmeniť je v zmysle zásad.
Uznesenie č. 206/4
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Mgr. Alžbetou Tamášovou v rámci
poverenie starostom a v zmysle zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
T: 31.3.2016
Z: Mgr. A.Tamásová
Hlasovanie :
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky
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K bodu č. 22 – Informácie starostu obce
Starosta obce informoval predstaviteľov obecného zastupiteľstva s činnosťami ktoré
zabezpečoval a vykonával od posledného zasadnutie OZ:
Príprava podkladov pre projekty – rekonštrukcia čističky odpadových vôd
a rekonštrukcie miestnej komunikácie,
- Monitorovací kamerový systém Obce Jablonov nad Turňou – podaný projekt dňa
14.1.2016 cez výzvu o poskytnutie dotácie z rozpočtu na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality pre rok 2016,
- Majetkovo-právne vysporiadanie parku a miestnej komunikácie – smerom od pressa
k starej pošte
- Príprava podkladov na verejnú schôdzu ktorá sa uskutoční dňa 25.2.2016 o 18.00 hod
- Prehliadka Mercedesu Vito-mikrobus – oprava ručnej brzdy, výmena tachometra,
výmena oleja, filtrov v celkovej sume 389,90 €
- Klzisko – prípravné práce a prevádzka
- Nový erb obce – príprava
- Podanie späť vzatia žiadosti o vklad vecného bremena – budova Materskej školy
v Jablonove nad Turňou,
- Oprava rigola pred Štefanom Porubánom
- Informácia o výške odmien pre zástupcu starostu v mesiacoch september – december,
- Doplňujúce opravy a údržba ObZS
- Správa riaditeľky Základnej školy s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským
o finančnom stave školy a štrajku jej učiteľov,
- Zaslanie žiadosti Správe ciest KSK Košice na osadenie bezpečnostných prvkov na
štátnej ceste E571,
Ďalšie informácie:
- Ples Mikroregiónu v Kultúrnom dome v Plešivci 5.2.2016
- Ples ZMOHG na Radnici v Rožňave 27.2.2016
- Informácie ohľadom konania volieb do NR SR 2016 dňa 5.3.2016
- Informácia ohľadom evidencie a dát daňovníkov v systému obecného úradu
- Rákóczi Szövetség a Občianske združenie Pro Civis – ponuka dvojjazyčného označenia
prevádzok (nápisy, upútavky, jedálne a nápojové listy) a prípravy iných propagačných
a reklamných nosičov v slovenskom a maďarskom jazyku – pre podnikateľov a
neziskové organizácie
-

K bodu č. 23 – Žiadosť Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom
maďarským v Jablonove nad Turňou o poskytnutie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu Zelená oáza
Predkladá starosta.
Uznesenie č. 207
Obecné zastupiteľstva v Jablonove nad Turňou
schvaľuje
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poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú školu s materskou školou s vyučovacím
jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou na spolufinancovanie projektu Zelená oáza vo
výške 1270,-- Eur.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

K bodu č. 24 – Prerokovanie žiadosti o pokračovanie prenájmu sociálneho bytu – Dušan
Žonca
Starosta obce informoval prítomných poslancov so žiadosťou od p. Dušana Žoncu na
pokračovanie prenájmu sociálneho bytu. Pán Žonca má evidované nedoplatky za prenájom
sociálneho bytu v roku 2015 v celkovej výške 339,39 €, nájomné 9 x 15,-- €, režijné náklady
/plyn, voda elektrická energia/ 204,39 €.
Uznesenie č. 208
Obecné zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou
neschvaľuje
predlženie nájomnej zmluvy na prenájom sociálneho bytu s Dušanom Žoncom.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
7
Za:
Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky
Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 25 Prerokovanie žiadosti o pokračovanie prenájmu rodinného domu
s príslušným dvorom so súpisným číslom 80 – Štefan Hundzsa
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 209
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pokračovanie prenájmu rodinného domu s nádvorím so súpisným číslom 80, vo vlastníctve
obce Jablonov nad Turňou LV č. 902 vo výmere 774 m² pre Štefana Hundzsu a jeho rodinu na
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dobu určitú do 31.12.2016 za mesačný nájom vo výške 15,00 € a súčasne zaplatenie zábezpeky
vo výške trojmesačného nájmu spolu vo výške 45,00 €.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

K bodu č. 26 - Žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu pre Zväz reformovaných
žien v Jablonove nad Turňou dňa 13.3.2016
Starosta predložil poslancom žiadosť p. Gyöngyi Perháčovej, predsedníčky Zväzu
reformovaných žien na prenájom priestorov kultúrneho domu dňa 13.3.2016.
Uznesenie č. 210
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom priestorov kultúrneho domu pre Zväz reformovaných žien v Jablonove nad Turňou
dňa 13.3.2016 za účelom oslavy 20. výročia jej vzniku.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

K bodu č. 27 – Návrh na odmenu pre Nicolasa Kardosa – príprava obecných novín
Predložil starosta obce
Uznesenie č. 211
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu vo výške 150,-- € pre Nicolasa Kardosa, za zabezpečenie materiálov do obecných
novín, ich spracovanie a prípravu tlačovej verzie vrátane prekladov do maďarského jazyka.
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Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Ing. R. Zubricky

K bodu č. 28 – Interpelácia poslancov
Mgr. A.Tamásová informovala prítomných zo zápisnicou z posledného zasadnutia komisie
rozvoja, vzdelávania, sociálna, starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa
Prerokovala žiadosť Silvii Oláhovej o poskytnutie sociálnej výpomoci pre jej rodinu. Obec
poskytne návratnú finančnú výpomoc pre rodinu Silvie Oláhovej.
Poslanci navrhujú aby na najbližšie rokovanie komisie rozvoja vzdelávania, sociálna
starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa boli pozvaní aj Ladislav Oláh spolu so Silviou
Oláhovou.
K bodu č. 29 Rôzne
JUDr. E. Szabó apeluje na poslancov obecného zastupiteľstva, aby zabránili a nedovolili
nasťahovanie občanov zo znevýhodnených skupín do jednotlivých rodín. Zároveň sa
informoval, že čo robí obec preto aby občania so sociálne znevýhodnených skupín z iných obcí
nepreberali kontajnery na zbernom dvore.
K bodu č. 30 Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 23:20 hod.

Ing. Slavomír Zubriczký
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Štefan Kocsis
Csaba Kustván

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