Zápisnica
(18)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 4.8.2016
Prítomní:
Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová
Ing. Robert Zubrický
Ing. Patrik Milata – prišiel na zasadnutie pri rokovaní bodu č. 4
Neprítomní, ospravedlnený bol:
Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Ponuka nehnuteľnosti na predaj Ing. Pavol Kočiš a PeadDr. Gabriela Kočišová –
rodinný dom s parcelou
5. Projekt cezhraničná spolupráca so Szilvásváradom - Interreg, príprava podkladov a
znenie projektu
6. Projekt Materskej školy – podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a výška
spoluúčasti 5%
7. Návrhy komisie verejného poriadku
8. Vyhodnotenie a vyúčtovanie dňa obce
9. Cenová ponuka na vyhotovenie Programu odpadového hospodárstva
10. Cenová ponuka Árpád Pogány – predaj maštale v areáli bývalého JRD
11. Zápisnica z pracovného stretnutia ohľadom ZŠ s MŠ
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 17:00 hod. a viedol starosta obce Ing.Slavomír
Zubriczky. Privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval,
že zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
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neskorších predpisov. Prítomných poslancov: 6 z celkového počtu 7 poslancov. Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
Ing. Robert Zubrický, Ing. Patrik Milata
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce oboznámil poslancov s programom rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. O programe dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za:
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Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová, Cs. Kustván
Ing. R. Zubrický, O. Hegedüsová,

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Uznesenie č. 250
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Ponuka nehnuteľnosti na predaj Ing. Pavol Kočiš a PeadDr. Gabriela Kočišová –
rodinný dom s parcelou
5. Projekt cezhraničná spolupráca so Szilvásváradom - Interreg, príprava podkladov a
znenie projektu
6. Projekt Materskej školy – podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a výška
spoluúčasti 5%
7. Návrhy komisie verejného poriadku
8. Vyhodnotenie a vyúčtovanie dňa obce
9. Cenová ponuka na vyhotovenie Programu odpadového hospodárstva
10. Cenová ponuka Árpád Pogány – predaj maštale v areáli bývalého JRD
11. Zápisnica z pracovného stretnutia ohľadom ZŠ s MŠ
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 4 Ponuka nehnuteľnosti na predaj Ing. Pavol Kočiš a PeadDr. Gabriela
Kočišová – rodinný dom s parcelou
Predložená cenová ponuka od vlastníkov nehnuteľností vo výške 12.000,00 €. Pre odkúpenie
nehnuteľnosti a uznania oprávnenosti výdavkov pre kúpu uvedenej nehnuteľnosti v rámci
výzvy Interreg je potrebné vyhotoviť na uvedenú nehnuteľnosť znalecký posudok, ktorého
predpokladaná cena je 250,-- €.
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Uznesenie č. 251/1
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie ponuku od vlastníkov
nehnuteľností, ale z dôvodu neúplných informácií o stave finančných prostriedkov obce
odročuje na ďalšie zasadnutie OcZ. Obecné zastupiteľstvo žiada o podanie informácií
ohľadom čerpania rozpočtu k 31.7.2016.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ing. Patrik Milata.
T: ďalšie zasadnutie OcZ
Z: starosta obce
Hlasovanie:
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Za:

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

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 5 Projekt cezhraničná spolupráca so Szilvásváradom - Interreg, príprava
podkladov a znenie výzvy
- Hlavný cieľ projektu – spoločný projekt s partnerom z Maďarska – prioritná os PO4
Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich
v pohraničnej oblasti
- Kód výzvy: SKHU/1601
- Partnerská zmluva s partnerom
- projekt v hodnote od 100 000 - 500 000,- €
- 5 rokov udržateľný projekt
- nemôže byť produkovaný žiadny príjem z projektu po dobu udržateľnosti projektu
Oprávnené náklady:
- kúpa nehnuteľnosti
- stavebný dozor
- projektový manažment
- projektová dokumentácia
- náklady na realizáciu projektu
- implementácia projektu - monitorovacie správy
- správne poplatky
- Doba realizácie projektu 2017 - 2018 - max. 2 roky
Neoprávnený náklad:
-

podanie žiadosti o NFP – predpokladaná hodnota 500,- eur
spoluúčasť 5% - z celkovej sumy projektu

Uznesenie č. 251/2
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou odročuje prejednanie vypracovania projektu
cezhraničnej spolupráce so Szilvásváradom na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
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Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová, Cs. Kustván
Ing. R. Zubrický, O. Hegedüsová, Ing. P. Milata

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 6 Projekt Materskej školy – podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a výška spoluúčasti 5%
Na základe uznesenia č. 195 bola obstaraná Projektová dokumentácia s cieľom rekonštrukcie
budovy materskej školy v rámci zverejnenej výzvy:
- Operačný program Kvalita životného prostredia.
- Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6,
- Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA,
- Predpokladaná hodnota zákazky na základe rozpočtu: 408.347,98 €
Rozpis prác:
- výmena výplní otvorov (okien a dverí),
- osadenie protipožiarnych dverí,
- zateplenie obvodového a strešného plášťa,
- výmena dažďových zvodov
- vybudovanie okapového chodníka okolo budovy
- vybudovanie prístupového chodníka ku vchodu do MŠ
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí a poschodí
- rekonštrukcia kanalizačných a vodovodných rozvodov
- rekonštrukcia elektroinštalácie
- prístavba šatní
- vybudovanie kotolne v miestnosti v suteréne a celoplášťového kovového komína
Uznesenie č. 252
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou neschvaľuje podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 z Operačného programu
Kvalita životného prostredia
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
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Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová, Cs. Kustván
Ing. R. Zubrický, O. Hegedüsová, Ing. P. Milata

Proti:

-

Zdržal sa:

-
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K bodu č. 7 Návrhy komisie verejného poriadku
Komisia prejednala podnety a sťažnosti zo strany občanov a zistila nasledovné skutočnosti:
A) Chýbajúce kanalizačné poklopy pod ihriskom, v areály spoločnosti Profitherm s.r.o.,
nesprávne osadené poklopy v miestnych komunikáciách v obci
Komisia navrhuje doplniť chýbajúce poklopy a opraviť poklopy, ktoré sú nesprávne osadené
v telese miestnych komunikácií v obci.
B) Zo strany občanov bola tlmočená sťažnosť na voľne sa pohybujúcich psov majiteľa
J.Hundzsu
Komisia navrhuje zistiť, či má zaplatenú daň za psov a písomne ho upozorniť, aby urobil
opatrenia, aby sa psy nedostali na verejné priestranstvá.
C) Občania zistili odmontované neónové svietidlo pred vchodom do reformovaného kostola
a odpojené reflektory na obidvoch kostoloch – úloha pre Obecnú prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov
Komisia navrhuje odstrániť staré držiaky pred reformovaným a katolíckym kostolom
a nahradiť ich kandelábami, ktoré po odovzdaní nového verejného osvetlenia budú
demontované na území obce. Taktiež napojiť na elektrickú energiu reflektory na osvetlenie
kostolnej veže reformovaného kostola - úloha pre Obecnú prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov.
D) Komisii bola doručená sťažnosť od G.Bartóka a Š.Fehéreka ohľadom neudržiavanej
nehnuteľnosti majetku p. P. Fiľovej – rod. dom súp. číslo 156 s priľahlým dvorom
Komisia navrhuje písomne vyzvať súčasného majiteľa nehnuteľnosti, aby svoju nehnuteľnosť
udržiaval v čistote a poriadku a zabezpečil aby nedošlo k požiaru.
E) Komisia verejného poriadku taktiež navrhuje:
-

-

zrezať ovocný strom v záhrade E. Bartóka, ktorý zasahuje do vedenia verejného
rozhlasu – prácu navrhuje aby vykonala Obecná prevadzkáreň s.r.o. Jablonov.
vyčistenie dažďovej vpuste, ktorá pri väčších zrážkach nestíha odvádzať vodu od starej
pošty po Espresso Kocsis a takisto aj na protiľahlej strane komunikácie pri rod. dome
p.Vnenčáka – cesta na cintorín
urobiť prieskum pre vyloženie 2 ks 1200 l kontajnerov do záhradkárskej osady k ceste
smerom k železničnému tunelu, ktoré bude zvážať na odpadové hospodárstvo OcP.

Uznesenie č. 253
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje návrhy Komisie verejného
poriadku uvedené v bode A,B,C,D a berie na vedomie návrhy uvedené v bodu E.
Hlasovanie:
Za:
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Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová, Cs. Kustván
Ing. R. Zubrický, O. Hegedüsová, Ing. P. Milata

Proti:

-

Zdržal sa:
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K bodu č. 8 Vyhodnotenie a vyúčtovanie dňa obce
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva finančné vyúčtovanie Dňa obce,
ktoré sa uskutočnilo dňa 2. Júla 2016. Celkové výdavky boli v sume 4.608,37 €.
Uznesenie č. 254
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie vyúčtovanie „Dňa obce“
z 2.Júla 2016.
T: ako v texte
Z: starosta obce

K bodu č. 9 Cenová ponuka na vyhotovenie Programu odpadového hospodárstva
Starosta oboznámil poslancov s ponukou na vyhotovenie Programu odpadového hospodárstva.
Uvedený dokument sa vyhotovuje podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov pre obce, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných
stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000.
Uznesenie č. 255
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou neschvaľuje vyhotovenie Programu
odpadového hospodárstva.
Hlasovanie:
Za:
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Z. Boros, Š. Kocsis, Mgr. A. Tamásová, Cs. Kustván
Ing. R. Zubrický, O. Hegedüsová, Ing. P. Milata

Proti:

-

Zdržal sa:

-

T: ihneď
Z: starosta obce
K bodu č. 10 Cenová ponuka Árpád Pogány – predaj maštale v areáli bývalého JRD
Árpád Pogány ponúka na predaj nehnuteľnosť – maštaľ za sumu 10 000,-- €. Pod stavbou sú
nevysporiadané pozemky.
Uznesenie č. 256
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie ponuku p. Á. Pogánya na
odpredaj maštale v areáli bývalého JRD. V súčasnosti obec nemá záujem kúpiť uvedenú
nehnuteľnosť.
T: ihneď
Z: starosta obce
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K bodu č. 11 Zápisnica z pracovného stretnutia ohľadom ZŠ s MŠ
Predkladá starosta obce. Dňa 7.7.2016 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov ZŠ s MŠ
s vyučovacím jazykom maďarským a zástupcov zriaďovateľa kde sa prejednalo efektívne
a hospodárne fungovanie ZŠ s MŠ s VJM. Vzhľadom k zistením skutočnostiam boli
doporučené určité opatrenia. Zápisnica z rokovania zástupcov ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským a zástupcov zriaďovateľa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 257
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie uskutočnenie
navrhovaných opatrení.
K bodu č. 12 Rôzne
- Žiadosť o prerušenie nájmu neziskovej organizácie Rumenica s.r.o.
Uznesenie č. 258
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou neakceptuje predloženú žiadosť o prerušenie
nájmu, žiada prenajímateľa aby predložil žiadosť o ukončenie nájmu alebo o zotrvanie
v zmluvnom nájomnom vzťahu.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
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Za:

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

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Starosta obce informoval predstaviteľov obecného zastupiteľstva s činnosťami ktoré
zabezpečoval a vykonával od posledného zasadnutie OZ:
-

-

Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu MŠ, verejné obstarávanie na
dodávateľa prác – nebude realizované
Zberný dvor – vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 1 776,-- €,
vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre vybudovanie Zberného dvora v obci
Jablonov nad Turňou v sume 2 640,-- €, podané 31.5.2016 hodnota podaného projektu
276 174,73 € /5% spoluúčasť/
Príprava obecných novín – prosím poslancov aby si svoje príspevky do obecných
novín podávali do termínu 26.8.2016
Príprava akčného plánu okresu –– Oznam sa zverejní na webovom sídle obce a
verejným rozhlasom. Zároveň podnikatelia boli oboznámený emailom s
pripravovaným zámerom vyhotovenia strategického dokumentu Akčného plánu okresu
a s možnosťou podania projektového zámeru pre realizáciu ktorého bude možné čerpať
finančné prostriedky – jedná sa o príspevky typu „Nenávratný finančný príspevok“.
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-

-

-

Pripomienkovanie RIUS (Regionálna intergovaná územná stratégia)
PHSR pripomienkovanie a prerokovanie – termín zasadnutia pracovnej skupiny
9.9.2016
16-17-18.9. Pozvánka do Szilvásváradu na kultúrno spoločenské podujatie ,,Kárpátok
őre“
Poplatok za dom smútku – návrhy – bez poplatku za poskytovanie služby
Vyčistenie trás obecnej kanalizácie v južnej časti obce – pri kontrole trás bolo zistené
zanesenie úsekov a preto bolo potrebné objednať prečistenie
Prieskum trhu na opravu a údržbu strechy kultúrneho domu a priľahlých častí –
havarijný stav
Informácia o odmene zástupcovi starostu za mesiace (jún, júl)
Slovenský Červený kríž v spolupráci s obcou distribuoval balíky potravinovej pomoci
v rámci Operačného programu EÚ rodinám a jednotlivcom v hmotnej núdzi. Občanom
našej obce, ktorí boli k dátumu 31. 5. 2016 evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny a poberali dávky v hmotnej núdzi a spĺňali ďalšie kritériá boli rozdané
potravinové balíky v počte 20 ks,
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice podala projektový
zámer na úpravu existujúceho vzdušného VN vedenia vo východnej časti obce od
čerpacej stanice smerom k ihrisku až k trafostanici na rohu p. Magyarovej Jolany,
Základnej škole bol schválený projekt „Zdravie na tanieri“ v hodnote 2 500,--€
Bola prerokovaná žiadosť od Loránta Pápaiho a Silvii Pápaiovej o zapracovanie
oslobodenia dane z ubytovania pre osoby do 18 rokov a pre dôchodcov. Návrhy na
úľavy budú zapracované v návrhu všeobecne záväzného nariadenia ku koncu roka 2016
a bude možnosť ich pripomienkovať.

K bodu č. 13
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 23:00 hod.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Zápisnicu vyhotovil: Ing. S. Zubriczky
Overovatelia zápisnice :
Ing. Patrik Milata

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

Ing. Robert Zubrický

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