Zápisnica
(21)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 3.10.2016
Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová
Ing. Robert Zubrický

Neprítomní, ospravedlnený: Oľga Hegedüsová
Ing. Patrik Milata
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia
Žiadosť neziskovej organizácie Rumenica
VZN č. 3/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
6. VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevkov zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
7. Prejednanie žiadosti Fridricha Fehéreka o odkúpenia pozemku parc. č. E-KN 2890/1 –
3705 m2 vinice – parcela v extraviláne
8. Oprava a údržba strechy KD – prieskum trhu
9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jablonov nad Turňou
10. Návrh na členov vyraďovacej komisie
11. Cenová ponuka projektová dokumentácia Kultúrne a školiace centrum pre podporu
regionálnych aktivít miestnej samosprávy – cezhraničná spolupráca (INTERREG)
12. Pozdravenie jubilantov termín 12.11. (sobota) 14:00 , ZŠ príprava programu
13. Správa nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2015
14. Rôzne
15. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou otvoril o 17:30 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.
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Počet prítomných poslancov: 5 z celkového počtu 7. Obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
Štefana Kocsisa, Csabu Kustvána
Za zapisovateľku starosta určil: Mgr. Silviu Tóthovú
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
O programe rokovania dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová,
Cs. Kustván, Ing. Robert Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Uznesenie č. 275
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. Žiadosť neziskovej organizácie Rumenica
5. VZN č. 3/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
6. VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevkov zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
7. Prejednanie žiadosti Fridricha Fehéreka o odkúpenia pozemku parc. č. E-KN 2890/1 –
3705 m2 vinice – parcela v extraviláne obce Jablonov nad Turňou
8. Oprava a údržba strechy KD – prieskum trhu
9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jablonov nad Turňou
10. Návrh na členov vyraďovacej komisie
11. Cenová ponuka projektová dokumentácia Kultúrne a školiace centrum pre podporu
regionálnych aktivít miestnej samosprávy – cezhraničná spolupráca (INTERREG)
12. Pozdravenie jubilantov termín 12.11. (sobota) 14:00 , ZŠ príprava programu
13. Správa nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2015
14. Rôzne
15. Záver
K bodu č. 4 Žiadosť neziskovej organizácie Rumenica
Starosta obce prečítal žiadosť neziskovej organizácie Rumenica o schválenie prenájmu
priestorov od 1.1.2017.
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Uznesenie č. 276
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje ukončenie nájomného vzťahu
dohodou s neziskovou organizáciou Rumenica za podmienok úhrady existujúcich záväzkov
voči obci. V prípade neuhradenia záväzkov obec pristúpi k výpovedi podľa Čl. V. bodu 5.3.
Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 13.07.2015. O žiadosti o schválenie
prenájmu priestorov od 1.1.2017 obecné zastupiteľstvo nerokovalo.
Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová,
Cs. Kustván, Ing. Robert Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 5 VZN č. 3/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016
o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v Jablonove nad Turňou
Uznesenie č. 277
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. Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová,
Cs. Kustván, Ing. Robert Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 6 VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevkov zákonného zástupcu na
čiastočnú úhraduvýdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Návrh VZN č. 2/2016 predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 278
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuj VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevkov zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto
zápisnice.
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Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová,
Cs. Kustván, Ing. Robert Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 7 Prejednanie žiadosti Fridricha Fehéreka o odkúpenia pozemku parc. č. E-KN
2890/1 – 3705 m² vinice – parcela v extraviláne obce Jablonov nad Turňou
Predkladá starosta obce. Žiadateľ F. Fehérek opätovne podal žiadosť o odkúpenie par. č. E-KN
2890/1 vo výmere 3705 m². Obec Jablonov nad Turňou uvedenú parcelu nevie účelne a
efektívne využiť, nakoľko je obklopená parcelami vo vlastníctve fyzických osôb. Jedná sa
o svahovitý, kamenistý a členitý terén s obmedzeným využitím pozemku.
Uznesenie č. 279
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje zámer predaja majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. na
žiadosť Fridricha Fehéreka, bytom Krasnohorské Podhradie, Osloboditeľov č. 322 na LV č.
902 v podiele 1/1 pozemku – parcely registra „E“ č. 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
Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová,
Cs. Kustván, Ing. Robert Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 8 Oprava a údržba strechy KD – prieskum trhu
Na základe výzvy na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky /PHZ/ na „Opravu a údržbu
strechy kultúrneho domu v Jablonove nad Turňou bola určená predpokladaná hodnota zákazky
na sumu 16 418,48 € s DPH.
Uznesenie č. 280/1
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie predpokladanú hodnotu
zákazky a žiada o zabezpečenie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
K bodu č. 9 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jablonov nad Turňou
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s návrhom zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Jablonov nad Turňou.
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Uznesenie č. 280/2
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Jablonov nad Turňou zo zmenou v § 22 Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom a to:
„Starosta obce je oprávnený vykonávať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 1 písm. a § 20
týchto zásad do výšky maximálne 2.000,-- €. Celková výška schválených príjmov a výdavkov
musí zostať nezmenená.“
Schválené Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jablonov nad Turňou tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová,
Cs. Kustván, Ing. Robert Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 10 Návrh na členov vyraďovacej komisie
Predkladá starosta
Uznesenie č. 281
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje za členov vyraďovacej komisie:
Š. Kocsisa, Cs. Kustvána a Ing. Patrik Milata.
Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová,
Cs. Kustván, Ing. Robert Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 11 Cenová ponuka projektová dokumentácia Kultúrne a školiace centrum pre
podporu regionálnych aktivít miestnej samosprávy – cezhraničná spolupráca
(INTERREG)
Predkladá starosta
Uznesenie č. 282
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie na Kultúrne a školiace centrum pre podporu regionálnych aktivít miestnej
samosprávy – cezhraničná spolupráca INTERREG Slovenská republika - Maďarsko a to
nasledovne: 4.260,--€ - projekt pre stavebné povolenie, 3.600,--€ realizačný projekt, ktorý sa
vypracuje len v prípade schválenia podanej žiadosti o NFP
Kód výzvy: SKHU/1601
PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej
oblasti.
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T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová,
Cs. Kustván, Ing. Robert Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 12 Pozdravenie jubilantov termín 12.11.2016 (sobota) 14:00 , ZŠ príprava
programu
Starosta obce oboznámil poslancov zo zmenou termínu pozdravenia jubilantov. Uvedená
oslava sa uskutoční dňa 10.12.2016 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Jablonove nad Turňou.
K bodu č. 13 Správa nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2015
Uznesenie č. 283
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie Správu nezávislého
audítora účtovnej závierky za rok 2015.
K bodu č. 14 Rôzne
Pani Ľ. Baltová poukázala na znečistenie priestranstva na miestnom cintoríne, kde opadávanie
lístia zo stromov znečisťuje cintorín a schody. Korene niektorých stromov pozdĺž oplotenia
vytláčajú oporný múr a konáre sa dotýkajú elektrického vedenia,. Pri veternom počasí sa lístie
dostáva aj do ich dvora. Na túto skutočnosť poukázala aj v mene svojho suseda p. G. Kardosa.
Uznesenie č. 284/1
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie podnety p. Ľ.Baltovej a p.
G. Kardosa a odporúča túto skutočnosť overiť a prejednať komisiou verejného poriadku.
Poslanec p. Š. Kocsis žiada výrub invazívnych stromov pred Espressom a pred
Vnemčákovcami.
Ing. R. Zubrický žiada predloženie vyúčtovania projektu Modernizácia verejného osvetlenia
v obci.
Starosta informoval poslancov s činnosťami ktoré zabezpečoval a vykonával od posledného
zasadnutie OZ:
Podpísanie Kúpnej zmluvy na budovu bývalej colnej stráže a priľahlých pozemkov:
-

budova 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 za sumu 17 900,-- €
Podpísanie zmluvy potvrdzujúcej družbu so Szilvásváradom, ktorá trvá od roku 1989
Žiadosť Ing. Emila Stacha ml. o spoluúčasť na výstavbe oplotenia na spoločnej
vlastníckej hranici par. číslo 208/1
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Uznesenie č. 284/2
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie žiadosť Ing.Emila Stacha
ml. o spoluúčasť na výstavbe oplotenia spoločnej vlastníckej hranici. V danej lokalite obec
plánuje rekonštrukciu vlastnej nehnuteľnosti vrátane plotov. V závislosti na úspešnosti projektu
bude predmetom riešenia aj tento plot.
-

-

Čaká sa na predloženie ďalších ponúk od iných bánk na úver pre úhradu kúpnej sumy
za budovu bývalej colnej stráže - doteraz máme iba Prima banku - dlhodobý investičný
úver
Žiadosť o prenájom kultúrneho domu za účelom organizovania benefičného plesu –
Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Informácia o zámere zorganizovania Dňa dôchodcov 18.10.2016 o 14:00 hod
v kultúrnom dome v Jablonove nad Turňou
Výjazdové zasadnutie vlády SR v Rožňave dňa 14.9.2016 – schválenie akčného plánu
okresu Rožňava
Vyžiadanie cenovej ponuky na opravu kanalizačných poklopov v obci, oprava uloženie
niektorých poklopov – havarijný stav
Projekt SLSP – Outdoor fitness park – bol vypracovaný a podaný. Celkový rozpočet bol
9900,-- € zo spoluúčasťou 19,29 % z požadovanej sumy
Možnosť vypracovania VZN o miestnom poplatku za rozvoj - pripraviť vzorové VZN
pre južnú časť obce

Uznesenie č. 284/3
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie informácie od starostu
obce a možnosť vypracovanie VZN o miestnom poplatku za rozvoj a žiada pripraviť návrh
VZN na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
-

Oznámenie zo ZŠ – o počte tried, rozdelení tried a spájaní ročníkov

Uznesenie č. 284/4
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie oznámenie o počte tried,
rozdelení tried a spájaní ročníkov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve žiadame uvedené informácie zapracovať do koncepcie
rozvoja školy na školský rok 2016/2017, a koncepciu prerokovať s Radou školy a zároveň
predložiť na prerokovanie aj obci.
-

-

Žiadosť o zaradenie DZH do kategórie – informácia – zaradenie do kategórie B je
dotované Ministerstvom vnútra SR čiastkou 2000,-- €
Poškodené dvere v šatni T18 - urobiť opatrenie na zabránenie ďalšieho poškodenia,
upozornenie riaditeľky Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom
maďarským aby po každom použití priestorov v T18 učitelia vykonávali kontroly.
ENVIROFOND – potok - opatrenie na vodnom toku – vyžiadať cenové ponuky na
projektovú dokumentáciu
Odpadové hospodárstvo nádoby na kompostovanie – príprava žiadosti na
Environmentálny fond
Program obnovy dediny 2017 – podaná žiadosť
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-

Žiadosť o umiestnenie 3 ks smerových tabúľ na stĺpy verejného osvetlenia –
Profitherm s.r.o.

Uznesenie č. 284/5
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou neschvaľuje umiestnenie smerových tabúľ
na stĺpoch verejného osvetlenia. Žiadosť bude opätovne prejednaná po úhrade všetkých
záväzkov ktoré má spoločnosť Profitherm s.r.o. voči obci.
Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová,
Cs. Kustván, Ing. Robert Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 15 Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a zasadnutie ukončil o 22:00 hod.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Overovatelia zápisnice :

Csaba Kustván

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

Štefan Kocsis

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