Zápisnica
(8)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 29.6.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová
Mgr. Silvia Tóthová
Ing. Róbert Zubrický
-

Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Vyhodnotenie ochutnávky vín
Správa o hospodárení OP s. r .o. a ZŠ s MŠ
Vyhodnotenie Dňa obce
Návrh na 3. úpravu rozpočtu roku 2015
Návrh na schválenie „Nových Zásad odmeňovania poslancov
a volených členov komisií“
Správa o výsledku inventarizácie majetku obce, Obecnej prevádzkárne s. r. o.
a Základnej školy s materskou školou za rok 2014
Výberové konanie hlavného kontrolóra obce
Informácie starostu obce
Interpelácie poslancov OZ
Záver

Návrhová komisia, overovatelia zápisnice : Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis
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 7 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2 - Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

poslancov

K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 113
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou po zmenách
schvaľuje
nasledovný program rokovania :
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Výberové konanie hlavného kontrolóra obce
5. 1. Návrh na schválenie „Nových Zásad odmeňovania poslancov
a volených členov komisií“
2. Vyhlásenie zástupcu starostu obce o odmeňovaní
6. Vyhodnotenie Dňa obce
7. Návrh na 3. úpravu rozpočtu roku 2015
8. Správa o hospodárení OP s. r .o. a ZŠ s MŠ
9. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce, Obecnej prevádzkárne s. r. o.
a Základnej školy s materskou školou za rok 2014
10. Vyhodnotenie ochutnávky vín
11. Návrhy finančnej komisie
12. Informácie starostu obce
1. Informácie o uznesení Rady vlády o nepodporení projektu prevencie kriminality v
obci
13. Interpelácie poslancov OZ
14. Záver
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

poslancov

K bodu č. 4 - Výberové konanie hlavného kontrolóra obce
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že výberové konanie na funkciu hlavného
kontrolóra obce bolo vyhlásené na deň 29.6.2015 v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) a 18a ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 48 zo dňa 7.5.2015.
Do výberového konania bola podaná jedna žiadosť od Ing. Ildikó Vámosovej.
Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Ing. Ildikó Vámosovú do funkcie hlavného kontrolóra obce s nástupom od 1.7.2015
s úväzkom 0,20 % - 30 hod. mesačne.
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí s vykonávaním samostatne zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórky obce.

T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 5 – Návrh na schválenie „Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a
volených členov komisií“, Vyhlásenie zástupcu starostu obce.
1. Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na schválenie
„Dodatku č. l k Zásadám odmeňovania poslancov a volených členov komisií obecného
zastupiteľstva“.
Uznesenie č. 115
Obecné zastupiteľstvo
odročuje sa bod
na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie č. 116/1
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

7
-

Poslancov

vyplácanie odmeny zástupcovi starostu Mgr. Alžbete Tamásovej v zmysle nových Zásad o
odmeňovaní od 1.8.2015.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 6 – Vyhodnotenie Dňa obce
Starosta obce oboznámil prítomným poslancom OZ s vyúčtovaním osláv Dňa obce, ktoré činí
2.215,66 eur.
Uznesenie č. 116/2
Obecné zastupiteľstvo obce
berie na vedomie
vyúčtovanie Dňa obce, ktoré činí 2.215,66 eur.
T: ihneď
Z: starosta obce
K bodu č. 7 - Návrh na 3. úpravu rozpočtu roku 2015
Starosta obce doručil poslancov obecného zastupiteľstva návrh na 3. úpravu rozpočtu roku
2015

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade so „Zásadami
o nakladaní s finančnými prostriedkami
vykonávam zmenu rozpočtu „rozpočtovým
opatrením“ a to:
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm.
nasledovne:
Bežné príjmy
Ekonomická klasifikácia:
121003 122013 133013 13301 212003 212004 -

Daň z bytov
Zber tuhého komunál. odpadu– chaty
Zber – “ „“
- fyzické osoby
Daň za psa
Príjmy z prenájmu (Obecná prevádzkáreň)
Príjmy z prenájmu strojov, prístrojov (Obec.prevádzkáreň)

10,00 €
- 1.500,00 €
1.500,00 €
200,00 €
- 4.000,00 €
- 2.000,00 €

221004 - Matrika – správne poplatky
200,00 €
223001 - Miestne poplatky za verený rozhlas
50,00 €
292027 - Tvora SF (sociálny fond)
500,00 €
312001 - Transfer z Úradu práce Mzdy, odvody
13.092,89 €
312001 - Transfer z Úradu práce Mzdy, odvody
2.310,51 €
231
- Príjmy z predaja kapitálový aktív
6.000,00 €
________________________________________________________________________
Zvýšenie príjmov :
23.863,40 €
Zníženie príjmov :
- 7.500,00 €
Spolu : zvýšenie príjmov

16.363,40 €

Bežné výdavky
Ekonomická klasifikácia:
611000-06200 - Údržba verejnej zelene – Zákl. plat zamestnancov z ÚP
611000-06200 - Opatrovateľ. služba
-„z ÚP
633006-06200 - Všeob. materiál verejná zeleň
633006-01330 - Všeob. materiál - matrika
632002-01110 - Vodné, stočné Obvodné zdravotné stredisko
632003-01330 - Pošt. a telekom. služby - matrika
632001-01110 - El. energia Požiarna zbrojnica
632002-01110 - Vodné, stočné Obecný úrad
632002-01110 - Vodné, stočné – Soc.byty
635004-06400 - Údržba verejného osvetlenia
633016-04730 - Reprezentačné – cezhraničná spolupráca
633006-04510 - Všeob. materiál – miestna komunikácia
633006-08100 - Všeob. materiál – T 18 - telocvičňa, ihrisko
637006-04730 - Ochutnávka vín – všeobecný materiál
633006-10200 - Aktivačná činnosť- všeob. materiál 15 %
633006-10200 - Aktivačná činnosť- všeob. materiál 85 %
633009-08200 - Knižnica – knihy, časopisy
633016-01110 - Repre výdavky Obecný úrad
633006-06400 - Všeob. materiál – verejné osvetlenie
635002-01110 - Údržba výpočt. techniky
635003-01110 - Údržba telekom. techniky
637014-04730 - Ochutnávka vín – stravovanie
637014-04730 - Cezhraničná spolupráca - stravovanie
637014-06200 - Zamestnanci Úrad práce –stravovanie
637014-08200 - Kultúra – stravovanie
637014-10200 - Zamestnanci z Úradu práce – stravovanie
637015-01110 - Poistenie majetku
637004-01110 - Všeobecné služby
635006-04510 - Údržba miestnej komunikácie
635006-08400 - Údržba Domu smútku, cintorína
637001-01110 - Školenia, semináre, kurzy
637001-01330 - Školenia, semináre – matrika
637004-04730 - Ochutnávka vín – služby
637004-05100 - Preprava, uloženie TKO (tuhý komunál. odpad)

13.743.81 €
2.310,51 €
200,00 €
- 300,00 €
500,00 €
100,00 €
100,00 €
1.000,00 €
300,00 €
- 300,00 €
500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
- 399,79 €
7,55 €
42,80 €
- 1.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
1.000,00 €
500,00 €
220,00 €
500,00 €
1.600,00 €
1.000,00 €
400,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
- 500,00 €
1.000,00 €
600,00 €
200,00 €
985,22 €
7.000,00 €

642009-01110 635004-05200 633006-01110 717001-01110 -

Transfer nefinančnej právnickej osobe – OP s.r.o
Čistiareň odpadových vôd – údržba
Všeob. materiál - správa obce
Realizácia nových stavieb

Zvýšenie výdavkov :
Zníženie výdavkov :

10.000,00 €
2.000,00 €
5.500,00 €
- 38.246,70 €
57.109,89 €
- 40.746,49 €

Spolu : zvýšenie výdavkov

16.363,40 €

Uznesenie č. 117_:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
3. úpravu rozpočtu obce zvýšením príjmovej a výdavkovej časti o 16.363,40 eur k 29.6.2015.
T: ako v texte
Z: starosta obce
riad. ZŠ s MŠ
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 8 – Správa o hospodárení Obecnej prevádzkárne s. r. o. a Základnej školy
s materskou školou Jablonov nad Turňou.
Obecná prevádzkáreň a Základná škola s materskou školou predložili vyúčtovanie finančných
prostriedkov na rok 2015.
Obecná prevádzkáreň s. r. o. vykazuje kladný hospodársky výsledok k 30.4.2015, zisk v sume
24.990,43 eur.
Základná škola s materskou školou v Jablonove nad Turňou vykazuje nasledovné finančné
prostriedky:
Originálne kompetencie – príjmy MŠ 40.224,56 eur
výdavky MŠ 40.224,56 eur
príjmy ŠJ
22.084,41 eur
výdavky ŠJ 22.084,41 eur
príjmy ŠKD 8.429,70 eur
výdavky ŠKD 8.429,70 eur
Prenesené kompetencie – príjmy
výdavky
Uznesenie č. 118 :
Obecné zastupiteľstvo obce
1. berie na vedomie

192.116 eur
192.116 eur

správu o hospodárení Obecnej prevádzkárne s. r. o. Jablonov nad Turňou k 30.4.2015.
Obecná prevádzkáreň k tomuto dátumu vykazuje zisk v sume 24.990,43 eur.
2. berie na vedomie
správu o hospodárení Základnej školy s Materskou školou v roku 2015
originálne kompetencie v príjmovej aj výdavkovej časti činia
70.738,67 eur
prenesené kompetencie v príjmovej aj výdavkovej časti činia
192.116,00 eur

T: ako v texte
Z: starosta obce,
konatelia spoločnosti
riad. ZŠ s MŠ
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 9 - Správa o výsledku inventarizácie majetku obce, Obecnej prevádzkárne,
s. r. o. a Základnej školy s materskou školou za rok 2014
Starosta obce doručil poslancom obecného zastupiteľstva správu o výsledku inventarizácie
majetku obce, Obecnej prevádzkárne s. r. o. a Základnej školy s materskou školou za rok
2014.
Uznesenie č. 119
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledku inventarizácie majetku obce, Obecnej prevádzkárne s. r. o. a Základnej
školy s materskou školou v Jablonove nad Turňou
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 10 – Vyhodnotenie ochutnávky vín
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva finančné vyhodnotenie ochutnávky
vín, ktoré je nasledovné :
Príjmy :
494 €
Výdavky :
- 3.134,38 €
Rozdiel činí :
- 2.640,38 €

Uznesenie č. 120 :
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
berie na vedomie
správu o vyhodnotení ochutnávky vín, kde došlo k prekročeniu rozpočtu v sume 2.640,38 eur.

T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 11 - Návrhy finančnej komisie
1. Mgr. Silvia Tóthová
Komisia finančná a správy obecného majetku pri Obecnom úrade v Jablonove
nad Turňou odporúča OcZ:
1.1.po nástupe hlavného kontrolóra obce dať prezrieť VZN Obce Jablonov nad Turňou
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
1.2. prehodnotiť Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce,
1.3. prehodnotiť Zásady hospodárenie s majetkom obce,
1.4. oboznámiť členov obecného zastupiteľstva s číslami služobných mobilov
u jednotlivých pracovníčok OÚ,
1.5. komisia žiada od pracovníčok Obecného úradu v Jablonove nad Turňou aby podklady
a materiály potrebné na prerokovanie vo finančnej komisii zasielali 3 dni pred
zasadnutím komisie.
Uznesenie č. 121
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
starostovi obce zabezpečiť odporúčania komisie finančnej a správy obecného majetku pri
Obecnom úrade v Jablonove nad Turňou v bodoch 1.1. – 1.5.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 12 - Informácie starostu obce
1. Správa o spolupráci s a.s. eustream – žiadosť napísaná generálnemu riaditeľovi s prosbou
o osobné stretnutie a prerokovanie budúcej spolupráce medzi obcou a Eustream a.s.
2. Informácia o rozhodnutí Rady vlády o nepodporení projektu na prevenciu kriminality na
rok 2015 kamerový systém nebol podporený.
3. Správa o odbornom vyjadrení k posudzovaniu bezpečnosti telocvične a detského ihriska
a jeho zariadení vo veci posúdenia bezpečnosti telovýchovného zariadenia (telocvične)
a detského ihriska. Podľa odborného vyjadrenia vyhotoveného znalcom Ing. Patrikom
Vlčekom je povrch – palubovka v telocvični je šmykľavá a nebezpečná pre rýchlejší pohyb
športovcov (vyšší ako pomalá chôdza). Zariadenia detského ihriska v MŠ ako aj samotné
detské ihrisko nie je bezpečné a tvorí vysoké riziko poškodenia zdravia detí pri ich hre.
4. Informácia o petícii ohľadom výstavby diaľnice rýchlostnej komunikácie R-2 – zber
podpisov k petícii pre prípravu a realizáciu rýchlostnej komunikácie R2 bol ukončený,
podpísalo sa 9 631 občanov. Dňa 2.7.2015 sa táto petícia odovzdá na Úrade vlády SR.
Z naše obce sa pod petíciu podpísalo 289 občanov.
5. Informácia o archivácii – registratúrny poriadok. Nakoľko sa na obecnom úrade
nevykonávala priebežná archivácia spisov až od rokov 1993, je potrebné túto vykonať, aby
spisy bolo možné odovzdať do štátneho archívu.
Uznesenie č. 122
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácie starostu obce
poveruje
starostu obce a p. Kustvána Csabu s prehodnotením stavu bezpečnosti telovýchovného
zariadenia, detského ihriska, ihriska v MŠ a jeho zariadení a prípravou nedostatkov
vytknutých v odbornom vyjadrení znalca a prípravu cenovej ponuky na odstránenie
nedostatkov a zabezpečenie bezpečnosti uvedených zariadení.
T: priebežne
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-
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K bodu č. 13 - Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Oľga Hegedüsová ..........................................................
Štefan Kocsis...................................................................

